
Tellus 
Booking

Sköt bokning och hänvisning på samma ställe 

Vore det inte bra om du kunde boka dina 
mötesrum och sköta dina hänvisningar på ett och 
samma ställe? Med Tellus bokning kan du göra det 
direkt i TellusWeb! Boka den resurs du behöver i 
webbklienten och var säker på att ingen annan kan 
boka den under samma tidsperiod. 

Bokningsfunktioner 

SourceTech Tellus Bokning har många smarta  
bokningsfunktioner inbyggt, till exempel: 

Bokningsareor 
Bokningsareor är en gruppering av de 
bokningsobjekt som läggs in i systemet. Ett stort 
företag med många kontor som delar 
bokningssystem kan enkelt med hjälp av areor 
gruppera konferensrummen till ett specifikt kontor. 

Bokningsobjekt  
Bokningsobjekten är de resurser som är  
bokningsbara. Man kan lägga in allt från  
konferensrum, företagsbilar, datorer,  
konferenstelefoner ect. 



Gränssnitt 

Hanteringen av bokningssystemet ligger i Tellus 
Web, som fungerar som en knytpunkt för alla  
applikationer i Tellussviten.  

Designen av bokningssystemet är lättöverskådlig 
och man kan enkelt se vyn över alla resurser som 
finns upplagda i systemet. Byt mellan månad-, 
vecko- eller dagsvy och hitta en resurs som passar 
de krav du har.  

  
Funktionalitet för repeterande bokningar finns och 
det går heller inte att dubbelboka en resurs. Har du 
bokat kan ingen annan ändra din bokning, om de 
inte har administratörsrättigheter. 

Tilläggsfunktion i bokningen 

Tellus Expose: 

Detta är en applikation som körs som en  
app på en surfplatta. Expose kopplas ihop med ert 
bokningssystem i Tellus och synkroniserar all data 
till applikationen.  
  
Surplattan fästs sedan utanför konferensrummen. 

Man kan boka ett nytt möte, redigera ett möte, 
eller förlänga ett möte som drar ut på tiden. För att 
kunna redigera eller boka ett nytt möte måste man 
logga in och det gör man med samma  
användarnamn och lösenord som i TellusWeb. 

Vi stödjer surfplattor med iOS 8.4 och uppåt.

Visa endagsvy Visa veckovy Visa månadsvy

Lägg till bokning Visa i fullskärm Gå till dagens datum Välj datum
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Specifikationer

Hardware 

CPU:  
Memory: 
Disk: 

Network: 
Graphics: 

Prerequisites 

Microsoft Windows Server 
2003 | 2008 | 2012 | 2016 | 
2019 |(Any edition will work) 
x32 and x64 is fully  
supported. Can run in a 
virtual or physical machine. 

.NET Framework 4.x 

Microsoft IIS 

Minimum 

2 cores 
4 GB Ram 
1 GB available 

Ethernet IPv4 100 | 1000 Mb/s 
Not applicable 

Software 

SourceTech TellusWeb 
(SourceTech Expose) 

Recommended 

Not applicable


