
WORKSPACE BOOKING TIL IOS & ANDROID                                   

BOOK ARBEJDSOMRÅDER 
DIREKTE FRA DIN MOBIL

VIDSTE DU?

Kombinér Workspace appen med vores mødelokale booking 
system Resource Central og organiser dine møder mere 
effektivt. Find og reservér relevante mødelokaler, bestil catering 
og serviceydelser, samt optimer din gæsteregistreringsprocess.

BOOK ARBEJDSOMRÅDER PÅ FARTEN  
MED VORES WORKSPACE-APP

Med Workspace-appen fra Add-On Products kan du 
booke mødelokaler og fleksible arbejdsstationer direkte 
fra din mobil. Uanset om du er på kontoret eller på 
farten, kan Workspace hjælpe dig med at administrere din 
arbejdsdag og finde det rigtige arbejdssted efter behov. 

Gennem Workspace-appen kan du booke mødelokaler, 
fleksible skriveborde (hot desks) og andre ressourcer, der 
integreres med Microsoft 365® eller Microsoft Exchange 
on-premise. 

Workspace er en fuld applikation til møde- og 
skrivebordsbooking som altid er lige ved hånden. Den 
kan anvendes på iOS og Android enheder såsom på en 
smartphone eller tablet. 

Du kan søge efter ledige ressourcer for at finde et 
arbejdssted der passer til dine kriterier, eller du kan bruge 
interaktive plantegninger der visuelt indikerer de ledige 
møderum og fleksible arbejdsstationer. Du kan sågar 
søge efter en arbejdsstation eller møderum nær bestemte 
kollegaer eller dit team. 

Lær mere om de fordele, Workspace-appen kan give dig 
og dit team, ved at downloade appen i dag! 

SØG EFTER LEDIGE ARBEJDSSTATIONER OG 
MØDELOKALER

RESERVER SKRIVEBORDE (HOT DESKS) NÅR SOM 
HELST OG HVOR SOM HELST

SIKRE SOCIAL AFSTAND PÅ KONTORET VIA 
INTERAKTIVE PLANTEGNINGER

BEKRÆFTE BOOKINGER - MØDETID OG 
MØDESTED 

BOOKE, ÆNDRE MØDETID ELLER AFSLUTTE 
MØDER

BOOKE RESSOURCER VIA QR-KODE

Add-On Products

Workspace

https://apps.apple.com/us/app/workspace-booking/id1480198282?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.addonproducts.dssworkspace
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KOMPLET MOBIL LØSNING TIL DELING AF FLEKSIBLE 
ARBEJDSSTATIONER OG MØDELOKALER 

Workspace-appen er en ideel løsning til administration af hot desks, 
fordi den giver de ansatte mulighed for hurtigt at finde ledige 
skriveborde og reservere delte skriveborde fra deres mobilenhed.

Du kan nemt finde og reservere et ledigt skrivebord nær dit team 
eller dine kolleger med Workspace. Du skal blot søge efter dine 
kolleger ved navn for at se præcis, hvor de sidder.   

Inkluder delte kontorlokaler og andre fleksible arbejdsområder i din 
organisation for et mere fleksibelt og mindre formelt arbejdsmiljø.

COVID-19 KAMPAGNE| i en begrænset periode. 

SE LEDIGE ARBEJDSOMRÅDER OG GØR BOOKING 
LETTERE MED QR-KODER 

Med Workspace kan du desuden tilføje QR-koder til alle dine 
ressourcer, såsom mødelokaler og hot desks, i din Microsoft 
infrastruktur. Når du er på kontoret, scanner du blot QR-koden 
på skrivebordet eller mødelokales dør med din mobil som viser 
tilgængelighed og muliggør at der kan bookes med det samme. 
Du kan booke den pågældende ressource på det næste ledige 
tidspunkt eller vælge et senere tidspunkt og dato.  

Du er ikke nødt til at gemme alle de bookinger du foretager 
via Workspace-appen, i din Outlook kalender. Det er valgfrit at 
føje reservationer til kalenderen. Denne funktion er praktisk, 
når du ønsker at booke et skrivebord for hele dagen, men ikke 
nødvendigvis ønsker, at din kalender skal fremstå som optaget 
hele tiden for andre, der ser din kalender. 

FÅ ET HURTIGT OVERBLIK MED INTERAKTIVE 
PLANTEGNINGER I REALTID

Plantegninger over kontoret giver en visuel repræsentation af 
din arbejdsplads og gør det nemmere at finde ledige og egnede 
mødelokaler. Via farver kan du se tilgængelighed og reservere 
arbejdsområder direkte fra plantegningen. Du skal blot trykke på 
den plads, du ønsker at reservere, og begynde at planlægge. 

Appens administratorer kan hjælpe med at opretholde 
social afstand ved at deaktivere hver anden arbejdsplads på 
grundplanen og således forhindre, at de bliver reserveret. 

KONTAKT OS OG FÅ EN ONLINE DEMO

https://www.add-on.com/

