
Heet je gasten welkom in stijl. Organiseer je regelmatig bijeenkomsten, trainingen of cursussen dan biedt de 

Bookinglist van Officebooking je de juiste middelen om je gastvrijheid te tonen. 

Met deze specifieke signage oplosing toon je heel gemakkelijk een overzicht van alle reserveringen of een 

specifieke bijeenkomst en gastenlijst. Aanmaken is heel eenvoudig: je nodigt collega’s of je gasten uit bij het 

aanmaken van een reservering.  Verwacht je veel bezoekers? Importeer je gastenlijst als CSV of Excel bestand.  

www.officebooking.net
085-4014970

Bookinglist
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Ruimtebeheer

Combineer met Interactive Room signage 

• Reminder en mobile notifications instelbaar

• Eigen video of still bij vrije blokken

• Touch invoer van reserveringen

• Overzicht per dag

• Beeldweergave van ruimte of artwork

• Toont bezetting, titel en naam gebruiker

• Uw eigen huisstijl: logo en achtergrond zelf aanpassen

• Reserveer mobiel, online of via interactive touch

• Gemakkelijk installeren en inrichten

• Ondersteunt MS Exchange server (EWS) en Office 365*

• Remote beheer

• Beveiligd tegen uitloggen

• Privacy by design

www.officebooking.net

interactive touch

narrowcasting

werkt samen met
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Met Officebooking Workspace Solutions wordt overal werken nog gemakkelijker: thuis, dicht bij huis, onderweg of op kantoor. Je medewerkers 

beschikken over een complete toolkit voor flexibel werken. Integratie binnen uw bestaande ICT omgeving is binnen een handomdraai gerealiseerd 

met behulp van onze RESTful API en Microsoft Workspace Occupation Manager. Informeer naar de technische specificaties of vraag een demover-

sie aan. Officebooking is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens als gegevensverwerker. Onze oplossingen en aanpak zijn 

gericht op een privacy vriendelijke en veilige verwerking van uw gegevens. 

Je ruimtes en bedrijfsmiddelen 

beheer je eenvoudig via onze 

backoffice applicatie, OfficeAdmin. 

Hierin vraag je eenvoudig reserver-

ingsoverzichten op, maak je 

boekingen aan of bekijk je de 

bezettingsgraad. Ons platform is 

eenvoudig te koppelen met de 

laatste versies van Microsoft 

Exchange (EWS) of Microsoft 365. 

- Actuele bezettingsinformatie in één dashboard

- Beheer eenvoudig ruimtes en locaties met de planner

- Stel zelf notificaties en e-mail reminder in

- Gastgebruik: geef externe gebruikers toegang

- Volledige ondersteuning van uw workflow

- Facturatie en prijsbeheer

- Exporteer naar Excel

Specificaties

Feature Bookinglist

Installatie en configuratie

Resolutie en orientatie

Refreshrate

Eenvoudige installatie via HTML 5 viewer

1920 x 800 - Portrait en landscape

Standaard iedere 10 seconden

Weergave reserveringen Op locatieniveau en per individuele verdieping

Custom styling Logo, achtergrond header. Keuze uit 3 style templates 

Wayfinding Optioneel, individueel instelbaar voor ruimte


