> Smart Meetings
Maximale vergadercapaciteit,
meer gastvrijheid en minder kosten.

Maximale vergadercapaciteit
> Gereserveerde, maar niet gebruikte vergaderruimtes
zijn een doorn in het oog van managers. Deze no-shows
drukken de vergadercapaciteit gemiddeld met 30%. Ze
zorgen er bovendien voor dat onnodig dure, externe
vergaderruimte wordt gereserveerd. Met het gebruiks
vriendelijke Smart Meetings is dit voortaan verleden tijd
en maken uw werknemers altijd maximaal gebruik van
de vergadercapaciteit in uw gebouw.
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Gebruiksvriendelijk voor uw personeel
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Aanpasbaar, modulair systeem
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Bestemming bereikt
> Meeting Room Signs (dynamische kameraanduidingen) bij elke
vergaderruimte geven de huidige reservering weer en heten genodig
den welkom. Een dergelijke kameraanduiding is altijd actueel en zorgt
voor duidelijkheid bij zowel bezoekers als werknemers. Hiermee wordt
tevens voorkomen dat een gereserveerde vergaderzaal per ongeluk in
gebruik wordt genomen door een andere groep. Werknemers kunnen
de Meeting Room Signs ook gebruiken om direct de achterliggende
ruimte te reserveren (kiosk-functie).

Management & Analyse
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Dit levert Smart Meetings u op
> Optimaal gebruik van vergadercapaciteit

> Meten & analyseren

> Verhoging van de gastvrijheid

> Fact-based beslissingen & besparingen

> Gebruiksvriendelijke en efficiënte werkwijze

> Verhoging professionele uitstraling

> Goed geïnformeerde medewerkers en bezoekers
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> Meeting Room Signs
> Meeting Room Finder (Kiosk)
> Welcome Display
> Information Display
> Meeting Room Sensors
> Radio Gateways
> Server
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Smart Hospitality en Smart Workplace
> Smart Meetings is een uiterst gebruiksvriendelijk concept. Wilt u de gastvrijheid van uw organisatie
verder verhogen? Breidt dan Smart Meetings uit met Smart Hospitality. Hiermee worden uw bezoekers
op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze via de meest optimale route naar de vergaderzaal geleid.
Of combineer Smart Meetings met Smart Workplace. Hiermee realiseert u (verdere) flexibilisering van
kantoorruimte, een verhoging van de efficiency van uw gebouw en een besparing op de exploitatie
kosten. Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij vertellen u graag meer.

Functionaliteiten op een rij
Discrete registratie bezetting vergaderruimtes
Dynamische, up-to-date bezettingsinformatie
Informatievoorziening bij ingang, bij vergaderruimtes en via smartphones
Ter plekke reserveren via interactieve displays (Kiosk)
Alle Displays en Signs in huisstijl
Interactieve statistische analyse
Integratie met huidige reserveringssysteem
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