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Steerpath Smart Campus
Steerpath Campus transformerer universitetet til et digitalt område og 
tilbyr et brukervennlig verktøy til studenter, ansatte og besøkende - for 
søk, navigasjon og arbeid på området. Steerpath brukes i dag av mange 
tusen studenter og ansatte.

Interaktive digitale kart
● Konverterer utendørs og innendørs områder til 

fargerike, digitale kart og etasjeplaner.
● Søk for interessepunkter
● Redigering av kart. Publisér nye interessepunkter 

med kart verktøy
● Publisér til alle besøkende, studenter og ansatte
● Få veivisning fra A til B med avstand og forventet 

tidspunkt for ankomst
● Del kart linker med SMS eller QR koder

Reservasjon av arbeidsplass
● Søk og book arbeidsplass og møterom
● Se sanntids tilgjengelighet på alle områder ved 

bruk av sensorer og kalender integrasjon
● Få statistikk på brukeradferd

Wayfinding og posisjon
● Finn din plassering i kartet ved bruk av app på 

smarttelefonen
● Bruk Google navigasjon innen- og utendørs
● Opt-in for å dele din sanntids plassering med dine 

kollegaer



Steerpath fordeler
Steerpath tilbyr mange funksjoner på en og samme 
plattform, inkludert interaktive 3D kart, navigasjon, 
innendørs posisjon, tilgjengelige arbeidsplasser/rom 
og booking av disse.

Til forskjell fra bildebaserte kartløsninger, er 
Steerpath koblet online til CAD tegninger for enklere 
oppdatering. Integrert i eksisterende systemer.

Gir studentene og de ansatte en sømløs innendørs og 
utendørs navigasjon. Kartene kan implementeres i 
nettsider, kiosk løsninger med navigasjon og 
QR-kode/SMS vennlige linker for enklere deling av 
plassering via mobiltelefon.

Løsningskomponenter
● Digital kartmotor
● Kart redigering
● Wayfinding beacons (valgfritt)
● Bruks-sensorer (Valgfritt)
● Bookingløsning (Valgfritt)

Kom i gang
Steerpath digitale universitets løsning passer til et 
enkelt bygg eller et stort område med mange 
bygninger. Gjennomsnittlig tid vi bruker for å 
leveren en ferdig løsning etter å ha mottatt AutoCAD 
tegninger er 3-6 uker.

Innendørs/utendørs posisjonering krever i 
nettverkspunkter eller kabling. Det virker sømløst 
over store områder og det er designet for enkel 
installasjon og krever ingen kalibrering eller spesiell 
ekspertise.

Se hvordan det fungerer
Sjekk ut disse aktive kiosk løsningene:

https://kiosk.steerpath.com/aalto/index.html
https://kiosk.steerpath.com/oulu/index.html

https://kiosk.steerpath.com/aalto/index.html
https://kiosk.steerpath.com/oulu/index.html
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