
DESK MANAGEMENT

Met BrightBooking Desk Management kan iedereen eenvoudig de juiste werkplek zoeken 

en reserveren. Indien gewenst, in de buurt van een collega. Het helpt effectief bij de optimale 

beschikbaarheid van alle flexwerkplekken. Dankzij Desk Management krijgt flexibel werken de 

gewenste meerwaarde.

MAPPING

BrightBooking Mapping visualiseert BrightBooking Room en/of Desk Management. Het is een 

interactieve plattegrond met een duidelijk overzicht van alle beschikbare, gereserveerde en bezette 

(werk)plekken op een afdeling of verdieping. Met uiteraard direct ook de mogelijkheid om te 

reserveren.

DIGITALE RECEPTIE

BrightBooking Digitale Receptie verzorgt een professionele en moderne zelfregistratie van bezoekers 

zonder dat hierbij personeel nodig is. Met direct een overzicht wie er in het gebouw zijn (geweest). 

Bovendien voldoet de organisatie dan ook gelijk aan de AVG/GDPR eisen op het gebied van 

bezoekersregistratie.

WAYFINDER

Met de BrightBooking Wayfinder is in één oogopslag te zien in welke richting de ruimtes zich bevinden 

en welke eerstkomende vergaderingen er staan gepland. Dankzij de Wayfinder vinden klanten, gasten 

en bezoekers duidelijk en snel hun weg binnen het gebouw.

ROOM MANAGEMENT

Met BrightBooking Room Management kan iedereen eenvoudig een geschikte ruimte zoeken en 

reserveren. Het helpt effectief bij het optimaal benutten van alle ruimtes. Dankzij Room Management 

zijn zoektochten naar een ruimte en verstoringen tijdens een bespreking verleden tijd.
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CATERING & SERVICES MANAGEMENT

Met BrightBooking Catering en Services Management zijn catering en andere diensten voor, 

tijdens en/of na de vergadering te faciliteren. Het is een ideale aanvulling op BrightBooking Room 

Management en zorgt ervoor dat alle randzaken rondom een vergadering perfect geregeld zijn.



LICENSES & PRICES

1. Room Manager & App per ruimte:

2. Desk Manager & App per werkplek:

3. Wayfinder per scherm:

4. Mapping per scherm:

5. Catering & Services Management per ruimte:

6. Digitale Receptie per locatie:

• All licenses are per year
• All licenses are including updates and web hosting
• All prices are end user list prices and exclusive VAT
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APP

De innovatieve en unieke BrightBooking App is de ideale mobiele assistent. Regel de reservering van 

een ruimte of werkplek simpel en snel, altijd en overal vandaan. Vijf minuten voordat de reservering 

afloopt, ontvangt degene die heeft gereserveerd een notificatie. Met direct de mogelijkheid om te 

verlengen, als de planning dat toelaat uiteraard.

INTEGRATIE

BrightBooking is te koppelen met Exchange, Office 365, Google G Suite en diverse FMIS-systemen 

zoals Planon, Facilitor, Axxerion, Topdesk en IDPMS-Hotel Concepts. De integratie met Outlook en G 

Suite gaat zelfs tot in de persoonlijke agenda!

DETECTION

Detection maakt BrightBooking Room en Desk Management nog intelligenter. Een slimme sensor 

signaleert of de organisator ook werkelijk op komt dagen en stuurt een herinnering indien dit niet het 

geval is. De sensor kan de reservering eventueel annuleren en het bureau of de ruimte weer vrijgeven. 

Het is zelfs mogelijk om met bezettingsdetectie te werken. Zelfs reserveren wordt dan overbodig.

PORTAL

De BrightBooking Portal is het hart van de software en zit standaard bij iedere licentie.

Alle (klantspecifieke) instellingen worden hier vastgelegd. Daarnaast geven diverse 

analysefunctionaliteiten, reserveringstijdlijnen en no show overzichten binnen de portal waardevolle 

informatie over het gebruik van de ruimtes en werkplekken. 
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