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Oﬃcebooking platform
Het Oﬃcebooking platform biedt een uitgebreide
verzameling applicaties en connectoren voor het
volledige beheer van uw assets. Via rol-based accessmanagement beschikt u over de mogelijkheid om uw
bezettings- en reserveringsdata op een veilige en
privacy vriendelijke wijze te beheren en te ontsluiten
naar uw eindgebruikers.
Uw gebruikers staan bij ons centraal: via context-afhankelijke weergave wordt reserveren of raadplegen van de
beschikbaarheid van uw werkplekken of ruimtes wel
heel gemakkelijk.

• Gemakkelijke installatie en conﬁguratie van assets
• Eenvoudige integratie met bestaande systemen
• Realtime verwerking van sensordata
• Gebruiker centraal
• Ondersteunt standaard restful Api’s
• Conﬁgureer uw eigen richtlijnen
• Automatic queueing
• Uitgebreide ﬂow: signup, reminder, aftersales
• Privacy by design

OﬃceAdmin dashboard

Assetmanagement

Narrowcasting API

Het OﬃceAdmin dashboard toont een
status overzicht van al uw locaties,
workspaces en individuele ‘assets’.
U beschikt over de mogelijkheid om
zelf uw weergave te kiezen: als heatmap of via monitoringsoverzichten.

U beschikt over uitgebreide
mogelijkheden om de data van
uw assets te beheren, ook
zondere koppeling met een
gebouwbeheersysteem. U kunt
eenvoudig nieuwe plattegronden
toevoegen, assets verplaatsen en
bijvoorbeeld nieuwe sensoren
‘plotten’.

Ontsluit uw asset data via onze API:
via secure login haalt u eenvoudig
alle actuele bezettings- en boekingsinformatie op. Per werkplek, verdiepingsdeel of locatie. Alle data wordt
als JSON ﬁles aangeboden en kan
gemakkelijk worden verwerkt in
bestaande narrowcasting systemen
of uw eigen webomgeving.

www.oﬃcebooking.com
+31(0)854014970
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Speciﬁcations
Feature

Oﬃcebooking platform

Installatie en conﬁguratie

Aanmaken van nieuwe assets, coördinaten binnen plattegronden
Toekennen sensor ID's en UID's aan individuele assets
Conﬁgureren communicatie- en notiﬁcatie frequentie

Monitoring

Asset status, scheduling

Usermanagement

Multitenant: toevoegen locaties, instellen usergroepen en locatiegroepen

Threshold conﬁguratie

Conﬁgureren threshold false positives

Event conﬁguratie

Conﬁgureren workﬂow t.b.v. reserveringen en check-in
Notiﬁcatie (per e-mail, via de app)

Netwerk conﬁguration

Conﬁgureren van API instellingen & monitoring

Dashboard

Raadplegen bezettingsgraad op locatie, workspace en individueel
assetniveau

Overstay conﬁguration

Conﬁgureren van overstay marge: tijdsduur waarin een ruimte weer
wordt vrijgegeven

Exportformaten

Excel, JSON

Importformaten

Excel, JSON, CSV

Versienummer

CPS.003.4.03

Documentatie

OﬃceAdmin_ImplementationGuide

www.oﬃcebooking.com
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