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Werkplekbezetting

Leaflet

Het “Nieuwe Werken” brengt enorme voordelen met zich mee. Mits goed ingevoerd! Een juiste
tool mag daarbij niet ontbreken! Real-time inzicht in uw BHV organisatie is één ding, maar realtime inzicht in werkplekbezetting en –benutting is net zo van belang!
Het “Nieuwe Werken” ontwikkelt zich meer en meer tot een standaard binnen veel organisaties. Het vergt een andere organisatie
en andere procedures dan het conventionele werken, waarbij inzicht essentieel is. Met het Werkplekbezettingsysteem van
TransQuest beschikt u over de juiste tools om real-time de status van werkplekken inzichtelijk te maken. Comfortverhogend voor
uw collega’s die zonder moeite een vrije werkplek kunnen vinden en nuttig voor facilitair management. Door de historische gegevens
te analyseren krijgt u een beeld van de benuttingsgraden van uw werkplekken. Er is een ruimtemeetsysteem beschikbaar om te zien
welke ruimten wel of niet gebruikt zijn, zodat u uw schoonmaak kunt plannen. En bent u in staat om uw collega’s te adviseren om
gebruik te maken van de werkplekken op een bepaalde verdieping, alvorens een volgende verdieping te vullen.
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Eenvoudig in gebruik
Multi-user, MultiSite en Multilingual en hardware onafhankelijk
Uitgebreide analyse mogelijkheden
Volledig geintegreerd Lockermanagement Systeem
Gecombineerd pasgebruik toegang- tijd- en aanwezigheidregistratie
Geavanceerde integratie met personeelsregistratie-, ERP- en FMS-systemen
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ReQuest:
Lokaliseert personen en objecten;
Toont real-time de status van elke
werkplek;
Registreert werktijden;
Is een volledig geïntegreerd Security
Management Platform;
Voorziet in (sluitende) aanwezigheidsregistratie;
Heeft uitgebreide rapportage
mogelijkheden t.b.v. tracking, tracing
en analyses.
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