
PLANNINGSPANEEL VOOR VERGADERRUIMTES
Haal het meeste uit elke vergaderruimte door werknemers te helpen bij 
het eenvoudig vinden van de juiste ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door de 
ruimtegegevens te bekijken om te controleren of het de juiste ruimte 
is, of door een kamer te reserveren voor een spontane of geplande 
vergadering.

Met een ruim scherm en een mooi gestroomlijnd, onopvallend profiel 
is de Tap Scheduler ontworpen voor kijkgemak en bruikbaarheid. Tap 
Scheduler kan door zijn glas-, stijl- en muurbevestigingen gemakkelijk 
buiten elke ruimte worden gemonteerd. Met het ingebouwde 
kabelbeheer zijn kabels verborgen, zodat de ruimte er altijd netjes 
en professioneel uitziet. Op de Tap Scheduler kunt u rekenen op 
betrouwbare prestaties met duurzame componenten, ontworpen om 
lang mee te gaan.

Maak het eenvoudiger om de 
juiste vergaderruimte te vinden 
en te boeken met Tap Scheduler. 
Dit speciaal ontworpen 
planningspaneel integreert 
met oplossingen van Microsoft 
Teams, Zoom Rooms, Robin en 
Meetio om beschikbaarheid op 
afstand te tonen en details van 
de vergadering van dichtbij. 
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HOE DE TAP SCHEDULER WERKT LOGITECH TAP SCHEDULER

De Tap Scheduler kan eenvoudig als Microsoft Teams Panel geconfigureerd worden, maar ook als Zoom Rooms 
Scheduling Display en werken met andere vooraanstaande planningsoplossingen. Monteer de Tap Scheduler naast elke 
vergaderruimte-ingang voor een consistente ervaring bij uw gehele implementatie.

KIES ZELF UW PLATFORM

JUISTE PLEK, JUISTE TIJD

Vanaf een afstand beschikbaarheid 
controleren
Zie snel of ruimtes bezet zijn door de groene en rode 
ledlichtjes die van afstand te zien zijn en beschikbaarheid 
aangeven.

Dichtbij meer details
Van dichtbij kunt u details bekijken over vergaderingen, 
ruimtes reserveren en vergaderingen inplannen op een 
ruim 10,1”-scherm. 



KENMERKEN EN VOORDELEN LOGITECH TAP SCHEDULER

NETTE EN HANDIGE INSTALLATIE

SPECIAAL ONTWORPEN PLANNINGSPANEEL

Eenvoudige installatie met meegeleverde 
bevestigingen
Monteer de Tap Scheduler naast de ingang van elke ruimte 
met de meegeleverde bevestigingen voor glas, muren en 
stijlen voor een snelle implementatie.

Bekabeling verbergen voor een nette 
afwerking
De verschillende mogelijkheden om kabels weg te werken 
zorgen voor een nette en professionele installatie.

Rechts

Omlaag

Links

Omhoog

Kabelopties bij 
muurmontage
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10,1” touchscreen: Bekijk eenvoudig 
details en reserveer een ruimte op het 
grote en responsieve touchscreen.

Beschikbaarheidslampjes: De groene 
en rode statuslampjes geven aan of de 
ruimte beschikbaar is en zijn van afstand 
zichtbaar zonder afleidend te zijn.
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Vingerafdrukwerend: Olie-afstotende 
coating waardoor er geen vingerafdrukken 
achterblijven en het scherm leesbaar blijft.

Toegankelijk door de vlakke hoek: 
De Tap Scheduler wordt zo op de muur 
gemonteerd zodat deze makkelijk leesbaar 
is van verschillende hoogten.3
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Duurzaam ontwerp: De componenten 
zijn gebouwd om lang mee te gaan. Het 
scherm is afgedicht zodat onderdelen 
worden beschermd en niet wordt 
beschadigd door regelmatige reiniging.

Vlakke installatie: De Tap Scheduler 
ziet er strak uit en hangt niet in de weg 
doordat deze vlak tegen de muur wordt 
gemonteerd.
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Neem contact op met uw wederverkoper  
of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/TapScheduler

Logitech Americas
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Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

PRODUCTSPECIFICATIES

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte):

Alleen apparaat
6,5 x 9,69 x 1,12 in
165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg (1,5 lbs)

Bevestiging voor meerdere oppervlakken
6,5 x 9,69 x 1,24 in
165 x 246,2 x 31,4 mm

Stijlbevestiging
6,5 x 11,52 x 1,75 in
165 x 292,6 x 44,5 mm

Touchscreen
Grootte: 10,1” (diagonaal) 
Type scherm: IPS (In-Plane Switching) 
Lcd-paneel met ledverlichting
Resolutie: 1280 x 800
Gezichtshoek: 85° (omhoog/omlaag/links/rechts)
Capacitieve touchscreen met 10 touchpunten
Helderheid: 400 nit
Contrast: 1000:1
Vingerafdrukwerend: Olie-afstotende coating
Montagehoek: 0 graden (plat tegen het montage-
oppervlak)

Algemene specificaties
Sensoren: Accelerometer, omgevingslicht 
Montagepatroon: 100 mm x 100 mm VESA FDMI
Kabeluitgang: horizontaal/verticaal/midden

STROOMTOEVOER EN KABELS POORTEN EN INTERFACES PAKKETINHOUD

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af type 1, 
klasse 3-apparaat 
*Vereist een PoE-compatibel netwerk of PoE-
injector en ethernetkabel (niet inbegrepen)

Ethernet: 10/100 mbps
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (niet actief, bedoeld voor 
toekomstig gebruik)

Logitech Tap Scheduler
Bevestiging voor meerdere oppervlakken (glas/
gipsplaat)
Hoekbevestiging
Stijlbevestiging
Bevestigingshardware
Documentatie

APPARAATBEHEER COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN OMGEVINGSVEREISTEN

Houd toezicht en beheer met Logitech 
Sync-beheer op afstand, Microsoft Teams 
beheercentrum en Zoom Device Management-
platforms.

Logitech Tap Scheduler is integreerbaar met 
vooraanstaand ruimteplanningsoplossingen als een:
  Microsoft Teams Panel
 Zoom Rooms Scheduling Display
 Meetio-planningspaneel
  Robin-planningspaneel
  Appspace-planningspaneel
Zie www.logitech.com/support/tapscheduler-
compatibility voor de nieuwste informatie over 
certificeringen en compatibiliteit. 
Ook compatibel met Logitech Sync-platform voor 
beheer op afstand.

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C
Luchtvochtigheid: 10 tot 95%

BEVEILIGING

Volledige schijfversleuteling: AES-128
Gegevensversleuteling: Symmetrische 
sleutels, PKI
Apparaatidentiteit: Beveiliging door 
apparaatbevestiging
Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP

GARANTIE ONDERDEELNUMMERS

Dankzij een extra jaar garantie op de standaard twee jaar garantie 
van de Logitech-fabriek bent u tijdens de gewoonlijke afschrijvings- en 
vervangingscyclus verzekerd van gemoedsrust.
Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid.

Beperkte hardwaregarantie van twee jaar inbegrepen

Logitech Tap Scheduler in grafiet
952-000091
Logitech Tap Scheduler in wit
952-000094

SPECIFICATIES LOGITECH TAP SCHEDULER

http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility
http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility

