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KALENTERI-BARON

Kalenteri-Baronin avulla tapaamiset, ajanvaraukset ja yhteydenotot pysyvät hallinnas-
sa tilanteessa kuin tilanteessa. Prosesseja voidaan tehostaa monin verroin, eikä asi-
akkaalle luvattu tapaaminen, vahvistus, ilmoitus tai muistutus pääse unohtumaan!  

Rajattomasti kalentereita

Kalentereita voidaan luoda rajattomasti ja hallita tar-
peiden mukaan. Kalenterinäkymäksi voidaan valita päi-
vä-, viikko- tai kuukausinäkymä. 

Kalenterimerkintöjä on helppo tehdä joko yksitellen 
tai kerralla useaan kalenteriin yhtä aikaa. Useiden ka-
lentereiden vapaita aikoja voidaan tarkastella saman- 
aikaisesti. Hälytykset on mahdollista asettaa  
ponnahdusikkunaan, sähköpostiin ja tekstiviestiin.

Joustavasti missä ja milloin vain

Jokaiselle käyttäjälle annetaan henkilökohtaiset oikeu-
det kalentereiden lukemista, varaamista ja/tai täyttä-
mistä varten. Tämä mahdollistaa joustavan tavan hal-
lita myös muiden kalentereita, joko kaikilla tai rajatuil-
la oikeuksilla.

Kalenterimerkintöjä voidaan tehdä myös lähettämällä 
varausehdotus tekstiviestinä palvelunumeroon. Ajan-
varausjärjestelmä vahvistaa asetuksiin määritellyllä ta-
valla ehdotuksen takaisin puhelimeen.

Kutsu, muistuta, tiedota

Kalenterimerkinnästä tai varauksesta voidaan lähet-
tää ajastetusti ilmoitus, jonka vastaanottaja vahvis-
taa tekstiviestillä takaisin järjestelmään. Tämä kuittaus 

rekisteröidään tehtyyn merkintään automaattisesti 
”hyväksytty” tai ”hylätty”.

Ilmoitusta voidaan käyttää myös tiedottamiseen, mi-
käli vastaanottajia on useita. Muistutus voidaan teh-
dä vastaavasti omalla viestillä haluttuna ajankohtana  
sähköpostilla tai tekstiviestinä, kun vahvistettu ajan- 
varaus, tapaaminen yms. lähestyy. 

Kalenterimerkinnät, liitetiedostot ja raportit voidaan 
tulostaa paperille tai tiedostoon.

Integroi muihin kalentereihin ja koti-

sivuille 

Ajanvarausjärjestelmän liittymärajapinta on mahdollis-
ta integroida myös muihin kalenterijärjestelmiin sekä 
omille kotisivuille ja toteuttaa täydellinen ajanvaraus-
järjestelmä yhtä hyvin kampaamoon kuin katsastuk-
seen. 

Tilavaraukset ja tarjoilut haltuun

Majoitus- ja kokouspalveluissa tilojen ja niihin toimitet-
tavien palveluiden hallinta onnistuu sovelluslaajennuk-
sen avulla. Vuokrattavaan tilaan toimitettavat tarjoilut 
poimitaan tuoterekisteristä tilavaraukseen, josta voi-
daan tulostaa mm. kokkilista. Varaus ja siihen liittyvät 
lisätilaukset siirtyvät automaattisesti laskutusjonoon.

Sähköinen ryhmäkalenteri ja ajanvaraus 
- tehosta ja hallinnoi
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Ota yhteyttä 

Lisätiedot, tilaukset ja kumppaniverkosto:  
www.netbaron.fi | myynti@netbaron.fi | p. 029 000 9015

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen sähköisen taloudenhallinto-
ohjelmiston, jossa monimutkaisia prosesseja on yksinkertaistettu luomalla älykkäitä automatisointi- 
ratkaisuja arjen työtä helpottamaan. Tuloksena toimintavarmuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

• Rajattomasti kalentereita

• Kalenterimerkinnät yksitellen tai kerralla  
useaan kalenteriin yhtä aikaa

• Useiden kalentereiden samanaikainen tarkastelu

• Ajanvarausehdotukset tekstiviestinä

• Integrointi muihin kalenterijärjestelmiin tai  
omille kotisivuille 

• Ajastetut ilmoitukset ja muistutukset tekstiviestillä 
ja/tai sähköpostilla

• Laajennuksen avulla lisäpalveuiden lisäys tila- 
varaukseen, automatisoitu siirto laskutusjonoon  
ja raporteissa mm. kokkilistan tulostus

Ominaisuuksia
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