
• Styring af adgangskontrol og 

energistyringssystemer via 

BookingManager systemet.

• Automatisk op- og aflåsning af lokaler 

og områder.

• Automatisering af ventilation, varme, 

standby strømstyring og nøgleskabe.

• Mulighed for tilslutning til Interbook, 

Webbook, Outlook og Conventus. 
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Vitani BookingManager er en løsning, der anvendes til integration af bookingsystemer 
med energistyringssystemer og AEOS adgangskontrolsystemet fra Nedap.
En integration imellem booking- og adgangskontrolsystemet betyder at der gives 
mulighed for at automatisere en række forskellige daglige driftsopgaver. 
Disse opgaver er typisk relateret til mødelokaler, sportsfaciliteter og nøgleskabe etc.

Vitani BookingManageren kan integreres til allerede eksisterende bookingsystemer. 
Derfor kan oplåsning, aflåsning, ventilation, varme og lignende automatisk aktiveres 
baseret på bookinger foretaget i det installerede bookingsystem. 
BookingManageren sørger for at data indtastet i bookingsystemet er identistiske i 
AEOS adgangskontrolsystemet og dermed tildeles de korrekte adgangsrettigheder. 

UNDERSTØTTER DE FLESTE EKSISTERENDE BOOKINGSYSTEMER

Vitani BookingManager understøtter en række af markedets eksisterende 
bookingsystemer - herunder Interbook, Webbook, Outlook og Conventus.

Udover de systemer som allerede understøttes, er det muligt at tilpasse 
BookingManager til andre systemer, således at dit eksisterende bookingsystem kan 
benyttes.

KUNDETILPASSET INTEGRATION MED BOOKINGMANAGER

Vitani BookingManager er et standardprodukt under Vitani DataManager Suite 2.0, 
hvilket betyder at løsningen let integreres til en lang række andre systemer.

I situationer, hvor kunden har et specifikt behov for en funktionalitet som ikke findes i 
standard løsningen, kan det være nødvendigt med en kundetilpasset integration.
Via Vitani IntegrationManager kan det enkelte funktionalitetsbehov tilpasses løsningen.
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VIL DU VIDE MERE?

• Vitani BookingManager er tilgængelig 

på dansk og engelsk.

• Oversættelse ved projektforspørgsel.

SPROG

• Integration via åbne og proprietære 

protokoller.

• Bookingdata kan synkroniseres så 

der ikke kræves online forbindelse til 

bookingsystem.

• Integrationsmulighed til andre 

systemer via bl.a. OPC Server, BACNet 

eller proprietære protokoller.

FACTS

Deling af data imellem systemerne kan give betydelige besparelser på administrative 
ressourcer, men også på at et lokale ikke opvarmes på de dage, hvor det ikke er booket.

Før og efter tider. 

Udover blot at oplåse eller aflåse et område baseret på en bookingtid, kan løsningen 
også sikre at lokalet/nøgleskabet er oplåst i en bestemt tidsperiode før og efter.

GIVER BESPARELSER PÅ FLERE OMRÅDER
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