MEET - WORK - VISIT
CREËER BESCHIKBAARHEID

WORKSPACE DESIGNERS

Activity based working, agile, scrum… Steeds meer organisaties maken gebruik van nieuwe manieren van werken. Met een laptop
en internettoegang kunt u immers overal werken. Het wijzigt het tradionele gebruik van het kantoor ingrijpend. En als dit niet
goed ingezet wordt, ontstaan er allerlei uitdagingen: zoektochten naar een vrij bureau, onnodig bezette werkplekken, onvindbare
collega’s, overboekte vergaderruimtes met de nodige no-shows…
Vandaag de dag willen medewerkers zelfstandig een vergadering organiseren, direct een ruimte of werkplek reserveren en
het claimen van bureaus. Hun gasten hoeven niet te lang te wachten en moeten snel op hun bestemming zijn.
Meet-Work-Visit van GoBright voldoet aan deze behoeften. We creëren beschikbaarheid en ondersteuning voor medewerkers
neemt u voorsprong in de War for Talent en bespaart u kosten en energie.
Technologie maakt het mogelijk,
GoBright maakt het beschikbaar.

MEET
Controleer in een oogwenk de beschikbaarheid van een vergaderzaal en boek deze
binnen enkele seconden. Room Booking helpt effectief bij het optimaal gebruik van
alle ruimtes. Het zoeken naar een vergaderzaal, onnodige leegstand, onderbrekingen
tijdens de vergadering en dubbele boekingen behoren dus tot het verleden.
>

Online Portal
Alle functionaliteiten in een duidelijk en gebruiksvriendelijk platform.

>

Integraties

>

Smart App
De Smart App is de ultieme toevoeging aan het systeem. Het vormt uw persoonlijke mobiele
meeting assistent. Zoek, vind en boek altijd en overal een ruimte met uw smartphone. De App
reservering meteen verlengen.

>

Duidelijke analyse
Diverse tijdlijnen, no-shows en bezettingsstatistieken.

>

Meerdere talen
Standaard in Engels en Nederlands. Andere talen op aanvraag.

>

Eenvoudige installatie
Geen complexe software-installatie nodig, operationeel binnen één dag.

>

Trendy display
Past in elke kamer, eenvoudig te monteren op zowel muren als vensters.

>

2 Gratis skins
Er kunnen twee verschillende skins worden gebruikt voor de weergave op het display.

>

Ook wordt gevisualiseerd in welke richting de vergaderzalen zich bevinden en welke
komende vergaderingen zijn gepland. Zo vinden bezoekers en medewerkers snel hun
weg door het gebouw.
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>

Extra: Catering & services
Misschien heeft u een draadloze audioset nodig? Met de Catering & Services module is het mogelijk om voor, tijdens en na
de vergadering alle catering & randapparatuur te reserveren.

>

Extra: Room detection
Room detection maakt de Room Booking software nog intelligenter. Een slimme sensor detecteert
bewegingen. Als er binnen een bepaalde periode niets wordt gedetecteerd, kan de boeking
geannuleerd worden. Als er bovendien gebruik wordt gemaakt van automatische bezettingsdetectie,
wordt boeking zelfs overbodig.

WORK
Flexibele werkplekken worden persoonlijk. Controleer in één oogopslag de bezettingsstatus
van werkplekken en boek er binnen enkele seconden één. Log gewoon in met uw persoonlijke
NFC-kaart of compatibele smartphone. Het bureau past zich onmiddellijk aan uw persoonlijke
zit- of stahoogte aan. En als u niet op kantoor bent, zorgt de slimme app ervoor dat u altijd en
overal een werkplek kunt boeken.
>

Bezetting
Zichtbare bezettingsstatus en automatisch bezettingsdetectie.

>

Integraties
Active Directory en Google.

>

Smart App
De Smart App is de ultieme toevoeging aan het systeem. Het vormt uw persoonlijke mobiele
assistent. Zoek, vind en boek altijd en overal een werkplek met uw smartphone.

>

Duidelijke analyse
Diverse tijdlijnen, no-shows en bezettingsstatistieken.

>

Eenvoudige login
Gemakkelijk inloggen voor directe reservering en vindbaarheid.

>

Persoonlijke instellingen
Automatische aanpassing aan persoonlijke hoogte-instellingen.

>

Optimale connectiviteit
Desk Connect maakt gebruik van het ZigBee protocol zodat de WiFi optimaal blijft.

>

Overal toepasbaar
Eenvoudig te monteren in iedere werkplek. Vooral gebruikt bij de zit-sta werkplekken
UP i.box, UP i.work en UP Slimm.

>

Extra: Mapping
Mapping visualiseert de verschillende verdiepingen van uw gebouw(en). Het is een
interactieve kaart met een overzicht van alle beschikbare, geboekte en bezette
werkplekken en ruimtes. Mapping geeft u ook de mogelijkheid om rechtstreeks te boeken
op het touchscreen of om te weten te komen aan welk bureau de collega die u nodig heeft
werkt.

>

Extra: Desk Glow
Groen, rood, blauw… zo eenvoudig is het. Met de Desk Glow ziet u in een oogwenk welke werkplekken
beschikbaar, gereserveerd of bezet zijn. Of welke collega’s niet gestoord willen worden. De Desk Glow
is ideaal voor kantoren met akoestische scheidingswanden tussen de werkplekken.

>

Extra: Desk Detection
Desk Detection maakt het systeem nog intelligenter. Een slimme sensor detecteert de aanwezigheid
van een werknemer op een werkplek. Als er binnen een bepaalde periode niets wordt gedetecteerd,
wordt de boeking geannuleerd en de werkplek vrijgegeven. Met de automatische bezettingsdetectie
wordt direct boeken zelfs overbodig.

VISIT
Digitale zelfregistratie zorgt voor een professionele en moderne registratie van bezoekers. Conform
GDPR-wetgeving. Zo kan uw receptionist(e) zich blijven richten op zijn of haar kerntaken en worden
onbemande recepties mogelijk. Na aanmelding ontvangt de betreffende medewerker een e-mail (of
SMS) om de gast op te halen aan het onthaal. De software toont een real time overzicht van wie er in
het gebouw is of is geweest. Daarnaast voldoet de organisatie ook direct aan de GDPR-eisen van de
EU van bezoekersregistratie.
>

Intuïtief gebruik
Eenvoudige registratie in een paar stappen.

>

GDPR-proof
Voldoet aan de privacyvereisten van de GDPR-wetgeving.

>

Ontlast de receptionist(e)
De receptionist(e) kan zich richten op zijn of haar kerntaken en zich meer als een gastheer of gastvrouw gedragen.

>

Overview
Real-time, online beveiligd overzicht van wie zich in het gebouw bevindt of aanwezig was.

>

Direct e-mail of sms
Snellere beschikbaarheid van de gastheer dankzij een directe sms- e

>

Eigen branding
Logo, kleuren, teksten en invoervelden kunnen worden aangepast aan de stijl van uw bedrijf.

>

Diverse integraties
Active directory en het Room Booking systeem.

>

Meerdere talen
Standaard beschikbaar in het Engels en Nederlands. Andere talen op aanvraag.

>

Extra: Badge Printing
Verhoog de zichtbaarheid van uw bezoekers in het gebouw met een professionele badge.
Druk de badges af met uw eigen ontwerp, bedrijfslogo en kleuren. Na een bezoek is het heel
eenvoudig om bij een volgend bezoek in te checken en in te checken door de QR-code op de
badge te scannen.

