
Booking
Display
MXL-1000P

Fabricado em alumínio nobre, 

com tela sensível ao toque de 

7’’ e a menor espessura do 

mercado (apenas 1,5 cm), 

o Booking Display é a peça 

chave na gestão eficiente de 

uso do espaço.

Adicione interatividade 

e controle ao seu 

espaço de reuniões

Sala 4D

Reunião do Comercial
Responsável: Gilson Martins

12:00 às 12:15

Check-in

Restam 8 min.

PRÓXIMAS
RESERVAS

Livre
12:15 às 12:30

Treinamento LIZARD
12:30 às 12:45

Livre
12:45 às 13:00

RESERVE

RESERVE

12:02



Compatibilidade com múltiplos 
padrões de crachá RFID, como; 
MIFARE Mini, MIFARE 1K, 
MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, 
MIFARE DESFire EV1 and 
MIFARE Plus RF, com 
frequência de leitura de 
13,56MHz e crachás com 
padrão aberto de 125KHz.

Opcionalmente podem ser 
instalados leitores de crachás 
dos modelos HID ou Indala. 

Utiliza sistema totalmente 
embarcado, eliminando a 
possibilidade de falhas de 
segurança causadas por 
vulnerabilidades existentes 
em sistemas operacionais.

Conexão a rede através de 
Wi-Fi ou Ethernet, com sistema 
de alimentação POE – 48v.

Cores disponíveis

11 3521-7375
www.marttrend.com.br
contato@marttrend.com.br

Rua Funchal, 418 | 35° andar
Vila Olímpia | 04551-060 | São Paulo/SP

Principais funcionalidades

Agendamento rápido

Check-in e check-out usando 
crachás RFID, Pin Code ou QRCode

Consulta de agenda da sala 

Controle de fechaduras 
eletromagnéticas e iluminação* 

Faça reservas diretamente na porta 
da sala, sem a necessidade de acesso 
a aplicativos externos.

Garanta que o espaço está sendo 
utilizado através do controle de 
check-in, com tolerância de tempo 
configurável. Libere a sala após o 
uso para otimizar o reaproveitamento 
do espaço.

Verifique a disponibilidade do espaço 
em tempo real.

Adicione segurança e aumente a 
eficiência energética do seu espaço 
de reuniões através do controle de 
acesso e iluminação automáticos do 
Booking Display.

*com módulo opcional

Projetado para 
fácil operação, 

o Booking Display 
complementa a 

elegância do seu 
espaço de reuniões 

ou eventos.


