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Nowoczesne etykiety dla nowoczesnego oznakowania pomieszczeń. Integracja 
bezprzewodowych etykiet LANCOM ePaper z infrastrukturą sieciową. 

Zawsze aktualne oznakowanie dla biur, sal 

konferencyjnych - proste jak nigdy dotąd!. 

Nowe punkty dostępowe LANCOM z serii E 

łączą funkcje aktualizacji etykiet LANCOM 

Wireless ePaper i profesjonalną sieć WLAN w 

jednym urządzeniu. Są to pierwsze na świecie 

produkty umożliwiające radiową aktualizację 

etykiet na podstawie systemu zarządzania 

kalendarzami. W rezultacie technologia może 

być zintegrowana z istniejącą infrastrukturą 

IT. Etykiety wyświetlają informacje 

bezpośrednio z kalendarza, przez co 

wprowadzają przejrzystość i usprawniają 

komunikację - jest to realna wartość dla 

klientów, pracowników i gości. 

 

Dzięki połączeniu różnych systemów radiowych 

profesjonalnego WLAN i funkcji aktualizacji 

cyfrowych etykiet ePaper, koszty instalacyjne i 

operacyjne mogą być znacznie zmniejszone. 

Aktualizacja etykiet LANCOM Wireless ePaper jest 

automatycznie synchronizowana za pośrednictwem 

istniejących systemów zarządzania kalendarzem 

(Exchange, Domino, iCalendar) lub, w razie 

potrzeby, za pomocą oprogramowania do 

indywidualnego znakowania. 

Kolejną wartością jest efektywność energetyczna 

wyświetlaczy, których baterie pracują przez okresie 

5 do 7 lat (przy założeniu średniej liczby czterech 

zmian treści dziennie). 

 

Czytelne w świetle dziennym etykiety są w pełni 

kompatybilne graficznie i komunikują się w tej samej 

paśmie częstotliwości, co WLAN (2,4 GHz).  

Punkty dostępowe LANCOM L-322E Wireless i 

LANCOM L-151E Wireless łączą obie technologie 

radiowe w jednym urządzeniu i w związku z tym 

gwarantują bezproblemowe i równoległe działanie 

wszystkich aplikacji radiowych. 

 

 
 

 

 

Zalety w skrócie: 

Maksymalna przejrzystość - wszystkie informacje o 

konferencjach, nadchodzących wydarzeniach lub dostępności 

sal spotkań są natychmiast widoczne.  

API do integracji z systemami zarządzania 

kalendarzami – dane dotyczące np. sali konferencyjnej, są 

przesyłane automatycznie z systemu zarządzania 

kalendarzami (Exchange, Domino, iCalendar) do etykiety. 

Działanie bezprzewodowe - etykiety są zasilane bateryjnie 

a żywotność baterii to okres 5-7 lat. Instalacja okablowania 

nie jest wymagana. 

 

 


