> Smart Signs Solutions
Gastvrij. Persoonlijk. Efficiënt.
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Partners
> Smart Signs Solutions is aangesloten bij een internationaal netwerk
van organisaties die de praktische toepassing van technische innovaties in Europa stimuleren. Daarnaast werken wij regelmatig samen met
overheden, vooraanstaande bedrijven en researchinstituten als ook
met gebruikersorganisaties.

Intelligente informatieconcepten
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Inzicht en overzicht
> Elk concept vormt een compleet en innovatief informatiesysteem, bestaande uit verschillende ‘slimme’
componenten die perfect samenwerken. Hierdoor beschikken u en uw werknemers op elk gewenst moment
en op elke locatie over de benodigde actuele informatie. Bezoekers vinden moeiteloos hun weg naar de
locatie van hun afspraak. Flexwerkers zien bij binnenkomst direct waar een passende werkplek beschikbaar
is. En via het dashboard en onze rapportages heeft uw facilitair manager altijd inzicht in zowel de historische
als de actuele bezettingsgraad van de verschillende ruimtes. Kortom, Smart Signs Solutions creëert inzicht
en overzicht en opent hiermee voor u de deur naar een verdere professionalisering van uw organisatie.

Wat levert het uw organisatie op?
> Efficiency van tijd en ruimte
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Ook tijdelijk inzetbaar
> Soms is tijdelijke monitoring gewenst. Bijvoorbeeld als u wilt besparen op de exploitatiekosten, maar
geen zicht heeft op de werkelijke bezettingsgraad van de beschikbare werkruimte. Of als u tijdens
een event op een tijdelijke locatie bezoekers wilt registreren, informeren of hen de weg wilt wijzen.
Dan is het prettig dat u onze Smart-concepten ook kortstondig kunt inzetten.

Wij vertellen u graag meer!
> Er valt nog veel meer te vertellen over de toepassingen
van Smart Signs Solutions. Dus wilt u meer weten over het
professionaliseren van uw organisatie? En bent u
benieuwd naar de eenvoudige inzetbaarheid van onze
concepten? Neem dan contact met ons op en stuur een
e-mail naar info@smartsigns.nl of bel 053 – 89 00 480.
Wij maken graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.
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