EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER
VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN
Building intelligence

ROOM MANAGEMENT

HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES
BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee zeer eenvoudig een passende
ruimte opgezocht en gereserveerd kan worden. Room Management helpt effectief bij het maximaal
benutten van vergaderruimtes, huddle-, board- en showrooms. Het vermindert administratieve
handelingen en introduceert een slimmer reserveringsproces binnen de organisatie.

Belangrijkste voordelen en eigenschappen
•
•
•
•
•

Altijd en overal uw eigen mobiele persoonlijke assistent bij u
Integreert volledig met uw eigen (persoonlijke) agenda- en reserveringssystemen
Snel en eenvoudig de juiste ruimte zoeken en boeken
Realtime status direct bij de deur, daardoor geen verstoring van besprekingen
Automatische detectie van bezettingen en no shows
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Zoek, boek en vergader

Een interactief scherm bij de ruimte

Uw persoonlijke assistent
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Detecteert automatisch bezettingen en no shows
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DESK MANAGEMENT

GEEFT MOBIEL EN FLEXIBEL WERKEN DE GEWENSTE MEERWAARDE
BrightBooking Desk Management is een zeer gebruiksvriendelijke online oplossing die in staat stelt
om efficiënt een prettige werkplek te zoeken en te reserveren. Of maak gebruik van automatische
bezettingsdetectie. Desk Management helpt om de toenemende vraag naar mobiel en flexibel
werken effectief te faciliteren. Zo wordt een optimale, moderne en kosten- en energiebesparende
werkomgeving gecreëerd.
Belangrijkste voordelen en eigenschappen
•
•
•
•
•

Stimuleert het Nieuwe Agile Werken
Overal vandaan en op ieder moment reserveren
Eenvoudig en snel uw collega’s opzoeken
Lege, maar toch gereserveerde bureaus zijn niet meer mogelijk
Forse kosten- en energiebesparingen te realiseren
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Zoek, reserveer en aan de slag

Uw persoonlijke assistent

Detecteert automatisch bezettingen en no shows
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Interactieve plattegronden
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WAY FINDING

HELPT BIJ HET EENVOUDIG VINDEN VAN DE JUISTE WERKPLEK OF RUIMTE
Met BrightBooking Way Finding vindt iedereen duidelijker en sneller de weg naar een gereserveerde
ruimte of werkplek en het voorkomt zoektochten door het gebouw. Way Finding is een moderne
manier van indoor routing en mapping en helpt om het kantoor efficiënt te gebruiken en meer over
het gebouw te weten te komen.

Belangrijkste voordelen en eigenschappen
•
•
•
•
•

Alle eerstkomende ruimtereserveringen overzichtelijk op één display
Routepijlen geven de richting naar de ruimtes aan
Integreert naadloos met narrow casting software
In één oogopslag zien waar de werkplekken zich bevinden
Zelf interactieve plattegronden maken en aanpassen
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Voorkom zoektochten en bekijk eerstkomende reserveringen
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Direct zien waar u moet zijn

Interactieve plattegronden

6

PORTAL

HET HART VAN DE SOFTWARE
Gebruiksgemak
U kunt zeer eenvoudig een passende ruimte of een prettige werkplek zoeken en
reserveren. Geef uw wensen op en BrightBooking toont u direct de mogelijkheden.
Volledige koppelingen
BrightBooking heeft kant en klare koppelingen met Exchange, Office 365 en diverse
FMIS-systemen. Ja, zelfs met uw persoonlijke agenda- en reserveringssysteem. Het
maakt niet uit wat u gebruikt.
Reserveringen
In het portal vindt u diverse reserveringsoverzichten. Alleen die van uzelf of die van
iedereen. Maar ook de no shows (reserveerders die niet op komen dagen) en een
tijdlijn van alle gemaakte reserveringen.
Gegarandeerd veilig
BrightBooking is een volledig veilig managed platform
vanuit ons ISO27001 gecertificeerde datacenter.
Eenvoudige installatie
BrightBooking is via de ‘Quick Installation Guide’
prima zelf te installeren, want BrightBooking
vereiste geen complexe software-installatie.

Alle functionaliteiten binnen één platform
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APP

UW PERSOONLIJKE ASSISTENT
Het is uw mobiele assistent die u altijd bij u heeft.
Regel uw reserveringen vanuit de innovatieve en unieke BrightBooking app. Vanuit de trein
even checken welke werkplekken er nog beschikbaar zijn? Alvast een ruimte boeken terwijl u
nog thuis bent? Of ad hoc een reservering doen? Met de app is het allemaal in no time geregeld.
En als de meeting bijna afgelopen is, stuurt BrightBooking u een notificatie.
Met direct de mogelijkheid om te verlengen.

nu

BRIGHTBOOKING
Reservering loopt ten einde
Uw reservering eindigt over 5m. Verlengen is
mogelijk voor ten minste 30m.
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Overal en altijd bij u

ROOM DISPLAY

EEN INTERACTIEF SCHERM BIJ DE RUIMTE

Handige tools direct bij de ruimte

Bezet of vrij
U ziet realtime op het room display of de ruimte vrij of bezet is. Zo hoeft u
niemand te storen tijdens een bespreking.
Even snel reserveren
Soms heeft u ad hoc iets te overleggen, dat kan gebeuren. Reserveer een
ruimte met slechts één druk op de knop.
Help, een storing
Er kan altijd iets stuk gaan in de ruimte. Meld een storing snel via het room
display. Dan kan er direct actie worden ondernomen.
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BrightBooking Detection draagt verder bij aan het intelligent maken van ruimte- en werkplekbeheer.
Een slimme sensor bij een werkplek of in een ruimte signaleert of degene die heeft gereserveerd
ook daadwerkelijk op komt dagen. En stuurt een herinnering indien dit niet het geval is. Indien nodig
annuleert de sensor de reservering en geeft het bureau of de ruimte weer vrij.
Het is ook mogelijk met automatische bezettingsdetectie te werken. Waarbij zelfs reserveren
overbodig wordt, omdat sensoren continue de bezetting en beschikbaarheid meten en weergeven.
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DETECTION

DETECTEERT AUTOMATISCH BEZETTINGEN EN NO SHOWS

Nooit meer onnodig leegstaande ruimtes & bureaus

WAYFINDER

VOORKOM ZOEKTOCHTEN EN BEKIJK EERSTKOMENDE RESERVERINGEN
Ontvang klanten, gasten en personeel met een professioneel overzichtsscherm en verminder
zoektochten door het gebouw.
Via de BrightBooking Wayfinder is in één oogopslag te zien in welke richting de ruimtes zich
bevinden en welke eerstkomende reserveringen er staan gepland.
De Wayfinder is standalone te gebruiken, maar ook te integreren in iedere narrow casting oplossing.

Een effectieve indoor routeplanner
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Handig overzicht
U kunt een (gereserveerde) werkplek of ruimte zeer eenvoudig opzoeken via
de plattegrond. De plattegrond geeft tevens alle beschikbare, gereserveerde en
bezette mogelijkheden in één handig overzicht weer.

MAPPING

INTERACTIEVE PLATTEGRONDEN

Snel en eenvoudig reserveren
Via het interactieve touchscreen kunt u snel en eenvoudig een vrij bureau of een
passende ruimte reserveren.
Plattegronden beheren
Als de indeling van een afdeling verandert, kunt u eenvoudig zelf de plattegrond
aanpassen. Of een nieuwe maken als er wordt uitgebreid.
Zoek collega’s
Zoek een werkplek in de buurt van één of meerdere collega’s.
Dit bevordert de samenwerking binnen de werkomgeving.
Uiteraard waarborgt BrightBooking uw privacy.
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Het ideale hulpmiddel om agile werken te faciliteren

ONDERZOEK
De praktijk

ROOM MANAGEMENT

90%

Tijd dat een traditionele
vergaderruimte NIET wordt
gebruikt op basis van capaciteit.

65%

Tijd dat een traditionele vergaderruimte
NIET wordt gebruikt op basis van
beschikbaarheid.

Onderzoek toont namelijk aan dat organisaties:
•
•
•
•

effectiever om willen gaan met hun bestaande ruimtes
kleinere ruimtes nodig hebben voor korte, snelle meetings
willen voldoen aan de hedendaagse samenwerkingsbehoeften
ruimtes willen inzetten op gebruiksgemak en simpliciteit
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Het Nieuwe Samenwerken
Het lijkt erop dat Het Nieuwe Werken nu echt wordt ingehaald door Agile werken en veel meer gaat over samenwerken. Het
internet is inmiddels een basisvoorziening en samenwerken met behulp van technologie is een belangrijk onderdeel van de
werkomgeving geworden.
Samen werken betekent natuurlijk ook dat organisaties dat moeten faciliteren. Iedereen moet een eigen werkplek kunnen
hebben, waar hij of zij zich ook bevindt. En dat die plek en/of ruimte het werken optimaal ondersteunt. Een werkplek is allang
niet meer een eigen bureau met een scherm. Organisaties richten steeds vaker speciale flexwerkplekken in op kantoor.
Dit zorgt voor meer beweging op de werkvloer, bevordert het creatieve denkproces en heeft een positieve invloed op de
productiviteit.

ONDERZOEK

DESK MANAGEMENT

Conclusie
Al deze ontwikkelingen en behoeften creëren automatisch de vraag naar een goede room en desk management oplossing. Uit
onderzoek blijkt namelijk ook dat nieuwe denkrichtingen vaak stroef geaccepteerd worden. Goede technologie, die eenvoudig
te begrijpen en te gebruiken is, helpt dit proces te versnellen. BrightBooking voorziet in zowel ruimte- als werkplekbeheer en
mag daarmee met recht een complete oplossing genoemd worden. En bereiken we een volgend level in Building Intelligence.

Bronnen: Wainhouse & omegadigital.co.za en Office Magazine oktober 2017
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De praktijk

DE ULTIEME MUST-HAVE ROOM EN DESK MANAGEMENT OPLOSSING
Speciaal ontwikkeld voor het zoeken en reserveren van een passende ruimte of prettige werkplek.
Een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, diverse innovatieve features en een modern design zorgen
ervoor dat u het maximale rendement haalt uit uw ruimtes en werkplekken.
Een perfecte oplossing voor vergaderruimtes, huddle-, board- en showrooms en het Nieuwe Agile Werken.
WWW.BRIGHTBOOKING.EU

Building intelligence

