
Workplace Services

Meeting  
Room Services
Datadrevet rådgivning, teknologi 
og support som hjælper dig med at 
udnytte dine ressourcer mere effektivt

Ricohs Meeting Room Services anvender 
datadrevet viden i realtid til at optimere 
brugen af kontoret og forbedre adgangen til 
mødelokaler. Med vores ekspertrådgivning 
samt specialiseret teknologi kan du skabe et 
mere produktivt og effektivt arbejdsmiljø.
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De stigende priser på erhvervsejendomme på nøglemarkeder betyder, at de 
årlige omkostninger for et mødelokale nu kan overstige €15.000*. På trods 
af dette viser undersøgelser, at kun halvdelen af den tilgængelige plads i 
virksomhederne bliver udnyttet**, hvilket udgør en væsentlig kilde til spild og 
ineffektivitet.

En typisk udfordring for virksomhederne er at få et klart overblik over, hvordan 
deres mødefaciliteter bliver udnyttet, hvornår de skal bruges, og hvem der 
anvender dem. Samtidigt kan det være svært for medarbejdere at finde ud af, 
hvornår et mødelokale er ledigt, og hvor længe.

Ricohs Meeting Room Services gør det nemmere at spore, hvordan dine 
ressourcer bliver udnyttet. På grundlag af vores globale partnerskab med 
Condeco, som leverer markedsførende teknologi til mødehåndtering, tilbyder vi 
et komplet udvalg af serviceydelser til optimering af dine mødefaciliteter.

I starten af vores samarbejde indsamler vi data i realtid for at få et detaljeret 
billede af dine mødefaciliteter og bookingprocessen. På baggrund af de 
indsamlede oplysninger vil vi derefter hjælpe dig med at udvikle en skræddersyet 
plan for, hvordan processerne kan optimeres for bedre at kunne opfylde 
medarbejdernes behov og virksomhedens prioriteter. Vores anbefalinger trækker 
på vores omfattende erfaring med at hjælpe kunder i en lang række brancher til 
at forbedre deres arbejdsgange.

Når vi har fundet frem til en individuelt tilpasset forbedringsplan, yder vi 
fuld support til implementering af de anbefalede teknologiske løsninger 
i din virksomhed. Efter leveringsfasen tilbyder vi løbende opfølgning og 
dataindsamling for at sikre, at dine mødefaciliteter fortsat fungerer optimalt. 

Med vores support bliver det muligt at tilpasse mødelokalerne til dine medarbejderes 
anvendelsesmønstre. Ved at identificere løsninger til optimal udnyttelse af 
kontorarealet får du også mulighed for at reducere lejeomkostningerne.

Udnyt dine mødefaciliteter mere effektivt Hovedfordele

•  Øget medarbejderproduktivitet 
med nemmere adgang til 
mødelokaler 

•  Færre administrative 
omkostninger i forbindelse med 
mødebooking 

•  Datadrevet viden til optimal 
udnyttelse af virksomhedens 
faciliteter 

•  Effektive løsninger giver 
mulighed for at reducere 
ejendomsomkostninger 

•  Løbende support og opfølgning 
sikrer, at faciliteterne fungerer 
effektivt 
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Planlæg møder mere effektivt

Vores Meeting Room Services er en helhedsløsning, som 
hjælper dig til at arrangere et kommende møde hurtigt og 
effektivt.

Fra dit eksisterende kalendersystem kan du nemt fastslå, 
om et egnet lokale er ledigt og booke det med det samme. 
På samme tid kan du sende en invitation til alle deltagerne, 
give receptionen besked om hvornår gæsterne ankommer, 
booke parkeringspladser og eventuelt bestille frokost til 
deltagerne.

Vores tjenester giver dig også mulighed for automatisk 
at booke videokonferenceservices fra en række udbydere 
samtidig med at du booker mødelokalet. Ved at gøre 
dette til en gnidningsløs del af bookingprocessen kan du 
nedsætte rejseaktiviteten i forbindelse med møder og 
derved både spare tid og omkostninger.

På selve mødedagen kan du hurtigt guide deltagerne 
hen til mødelokalet ved hjælp af digital skiltning i dit 
receptionsområde. Den webbaserede teknologi gør det 
nemt at vise brugertilpassede lister over møder, der bliver 
afholdt i virksomheden. Ud over vejen til lokalet kan der 
vises detaljerede oplysninger om mødet samt information 
om andre ledige lokaler.

Vi kan hjælpe dig med at optimere din mødeadministration 
yderligere ved at anvende brugertilpassede 
rapporteringsværktøjer til måling af tidsforbruget og de 
administrative omkostninger. Med opdateret viden om, 
hvor effektive dine processer er, kan du løbende foretage 
målrettede forbedringer.

 
 

Fuldt overblik over tilgængelighed

I hektiske kontormiljøer har medarbejdere ofte brug 
for at afholde korte, uplanlagte møder, men dette kan 
være besværligt uden nem adgang til information om 
tilgængelige mødelokaler. 

Vores Meeting Room services omfatter levering af 
digital skiltning uden for mødefaciliteter, som viser 
statusoplysninger om lokalet og eliminerer eventuelle 
bookingkonflikter. Vores teknologi giver dig mulighed for 
at hurtigt foretage en booking ved blot at swipe dit ID-kort 
eller indtaste en pinkode. Du kan registrere et påbegyndt 
møde, administrere udeblivelser og frigive lokaler på 
samme måde.

For en endnu mere gnidningsløs håndtering af dine 
mødefaciliteter og detaljeret rapportering kan vores 
platform integreres med dit bookingsystem eller Active 
Directory.

Datadrevet optimering

Gennem hele vores engagement er den service, vi yder, 
baseret på detaljeret, objektiv viden, der er opnået gennem 
realtidsovervågning af, hvordan dine faciliteter anvendes. 

I starten af projektet hjælper vi dig med indsamlingen 
af de nødvendige data for at klarlægge, hvor der kan 
foretages forbedringer af dine møderessourcer, og hvordan 
løsningerne kan implementeres i virksomheden. 

Efter leveringen indsamler vi løbende information om 
driften af dine faciliteter. Vores serviceteam anvender 
disse data til at optimere den support, vi tilbyder, så vi kan 
fortsætte med at forbedre vores serviceydelser.
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Om Ricoh

Som en global leder inden for dokumenthåndtering, produktionsprint, videokonferenceløsninger, IT-tjenester 
og bæredygtige produkter tilbyder Ricoh komplette informations- og kommunikationsløsninger, der leverer 
fortjeneste og omkostningseffektivitet.

Ricohs Workplace Services hjælper kunder med at øge produktiviteten og gøre effektiv brug af deres kontorarealer 
med teknologi til automatisering af supportfunktioner og nøjagtig sporing af, hvordan deres faciliteter bliver 
udnyttet.

Ricohs tilpasningsdygtige model

Ricohs Meeting Room Services leveres gennem Ricohs 
tilpasningsdygtige model – en afprøvet tilgang i fem 
faser, der gør os i stand til at tilpasse vores serviceydelser i 
overensstemmelse med dine forretningsbehov. 

Vi går sammen med dig om at udvikle og opretholde 
førstehåndskendskabet til din virksomhed. Vi yder 
derefter projekt-, service- og forandringsledelse og 
anvender understøttende teknologier til optimering af 
forretningsprocesser. 

Vores support til implementering stopper ikke, selvom 
alt udstyret er blevet leveret. I stedet for fortsætter vores 
eksperter med at hjælpe kunderne og optimere deres 
processer i forhold til ny teknologi, nye behov og nye 
udfordringer, så der kan foretages løbende forbedringer.

Workplace Services
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