
eTablo
VIEGLI ADMINISTRĒJAMS TIEŠSAISTES 

IT INSTRUMENTS APMEKLĒTĀJU INFORMĒŠANAI

eTablo veido divi vai vairāk savstarpēji savienoti INFORMATĪVIE 
DISPLEJI, kuri tiešsaistes video formātā pārraida TEKSTU VAI 
GRAFISKU INFORMĀCIJU. Displeju skaits un izkārtojuma veids 
ir neierobežots, tāpat kā tajos pārraidāmie dati.

eTablo lieliski kalpo APMEKLĒTĀJU VAI DARBINIEKU IN FOR
MĒ ŠANAI UZGAIDĀMAJĀS TELPĀS, HALLĒS UN CITVIET. 
Svarīgākais – izmaiņas var veikt ar pāris klikšķiem no jebkuras 
vie tas pasaulē.



PLAŠA FUNKCIONALITĀTE Izstrādājot eTablo risinājumu, ap-
tverts visplašākais vajadzību klāsts. 
- IZKĀRTOJUMS. Informāciju var atainot tabulas, saraksta vai teksta veidā, 

pievienot logo u.,c. attēlus. Vienlaikus var administrēt vairākus sarakstus. 
- TEKSTS. Var mainīt fontus un šrifta lielumu, atstarpes. 
- KALENDĀRS. Izmaiņas var veikt savlaicīgi un publicēt vēlāk. Plānotās iz-

maiņas apskatāmas vienuviet.

NEPIECIEŠAMS  
eTablo sistēmas darbībai 
ir vajadzīga tikai elektrība 
un interneta pievads, 
nekādu serveru.

IEGUVUMI 
- tūlītēja informācijas nomaiņa,
- attālināta pieslēgšanās,
- mazāk kļūdu un neprecizitāšu,
- mūsdienīgas organizācijas tēls.

ELASTĪGA PIELĀGOŠANA eTablo funkcionalitāte ir pielāgo-
jama jebkura uzņēmuma darba specifikai un vajadzībām. Gan funkcionāli, 
gan vizuāli.

VIENKĀRŠA ADMINISTRĒŠANA eTablo lietošanai nav ne-
pieciešamas specifiskas IT zināšanas. Administrēšanas panelis pieejams 
caur internetu, administrēšanai izveidojamas atšķirīga līmeņa piekļuves.

ĀTRA IEVIEŠANA Aprīkojuma sagāde norit 1-2 nedēļu laikā pēc 
eTablo risinājuma saskaņošanas, uzstādīšana – 1 dienas, darbinieku apmā-
cība - 1 h laikā.

VAJADZĪBU IZVĒRTĒJUMS eTablo nav universāls risinājums, 
bet gan unikāls katrai organizācijai. Veicam vajadzību auditu, piedāvājam 
risinājumu.

MŪSDIENĪGAS IESPĒJAS Līdz šim izmantotās metodes ap-
meklētāju informēšanai prasa pārāk daudz laika un cilvēka darba, tās ir 
arī vizuāli nepievilcīgas un grūti pārskatāmas. 21.gs. iespējas apvienotas 
eTablo.

TIMESAVING ir Latvijā bāzēts uzņēmums ar 12 gadu pieredzi identifikācijas un 
IT nozarē un stabilu izaugsmi. Apvienojot praksē balstītas zināšanas ar jaunā-
kajām tehnoloģijām, TIMESAVING eksperti piedāvā augstas klases individu-
ālus risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem.

Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības 
programmas bronzas līmeņa dalībnieks. eTablo

KONTAKTINFORMĀCIJA UN DEMO IESPĒJAS: 
timesaving@timesaving.lv, tel. 67790178, 27766874, Zemitāna iela 9 k-1, Rīga, LV-1012

WWW.TIMESAVING.LV


