OPTIMALISEER UW

VERGADERRUIMTES
EN WERKPLEKKEN

Hybride werken is niet meer
weg te denken. Nu werknemers
terugkeren naar het kantoor zullen
ze een werkomgeving met nieuwe
protocollen, gedeelde bureaus
en verschillende vergaderruimtes
vinden. Help uw werknemers de
juiste werkruimtes vinden met de
Logitech Tap Scheduler met Robin.

DE JUISTE RUIMTE VOOR HET JUISTE MOMENT
Het Robin-platform voor op de werkplek is ontworpen met hybride
werken in het achterhoofd en heeft gespecialiseerde tools voor beheer
van vergaderruimtes en bezoekers, en flexibele werkplekreservering.
U kunt uw organisatie voorzien van de tools om een werkdag eenvoudig
te plannen en door te komen met een Logitech Tap Scheduler die draait
op Robin bij elke vergadering en op iedere werkplek.

BESCHIKBAARHEID IN EEN OOGOPSLAG
Maak het voor werknemers mogelijk om snel van een afstand te
zien welke ruimtes beschikbaar zijn. De Logitech Tap Scheduler
heeft ledbalken die groen zijn als een ruimte beschikbaar is en
rood wanneer deze in gebruik is. Van dichtbij toont de Logitech
Tap Scheduler details van vergaderingen en kunnen werknemers
eenvoudig de juiste ruimtes vinden en reserveren.

WORKPLACE ANALYTICS
Kantoormanagers en de afdelingen Faciliteiten en IT kunnen eenvoudig
een oogje in het zeil houden op de werkvloer. Dankzij de echte
inzichten van Workplace Analytics van Robin kunt u kantoorruimtes
aanpassen op basis van gegevens, in plaats van op de gok.

ROBIN EN LOGITECH

Met de Tap Scheduler direct naast de deur van vergaderruimtes, kunnen werknemers vanaf een afstand de beschikbaarheid
controleren. De gekleurde ledlichten aan de zijkant van het paneel zijn rood als de ruimte gereserveerd is en groen als deze
beschikbaar is.

Van dichtbij kunnen werknemers eenvoudig details over
elke vergaderruimte opzoeken op het 10,1”-scherm.

VOOR MEER INFORMATIE
www.logitech.com/robin
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Een ruimte reserveren met de Tap Scheduler en de
planningssoftware van Robin is eenvoudig. Een paar tikken
op het scherm en de ruimte is gereserveerd.
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