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Over Reflex RoomManager
Reserveringssysteem voor vergaderzalen
Reflex RoomManager is een handzame tool voor het online reserveren van vergaderzalen. Gemakkelijker
dan bestaande facilitaire systemen en met veel extra mogelijkheden, zoals zaalschermen, een
welkomscherm en bezoekersregistratie. Ook geeft het reserveringsysteem heldere rapportages
over het gebruik van de vergaderzalen. Met Reflex RoomManager regelt u alle logistiek rondom uw
vergaderzalen.

Hoe werkt het?
Met de Reflex RoomManager software plant u een afspraak in, waarbij u direct een
vergaderzaal kunt reserveren. RoomManager geeft een overzicht van de aanwezige faciliteiten
in de vergaderruimte. Denk aan een beamer of presentatiescherm. Daarnaast kunnen extra’s
direct worden geboekt, zoals koffie of een lunch. Vanaf elke locatie, via mobieltje, tablet,
laptop of desktop.
Zo levert Reflex RoomManager uw organisatie direct tijd en geld op die u anders kwijt bent aan
onderlinge afstemming of administratieve werkzaamheden.

Uitbreiden met
Reflex RoomManager is modulair opgebouwd en kent naast het reserveringssysteem voor vergaderzalen
verschillende uitbreidingen en hardware-toepassingen.

Zaalschermen

Werkplek reserveren

Via een tabletscherm in de zaal of bij de ingang
van de zaal, gekoppeld aan het systeem, melden
de gebruikers zich aan (en af). Is de ruimte bezet
dan kleurt de tablet rood. Is de ruimte vrij, dan
kleurt de tablet groen. Op die manier biedt de
Reflex reserveringsoftware real time inzicht in
het werkelijke gebruik van elke vergaderruimte.
Dat voorkomt dubbele boekingen en vermindert
leegstand van zalen door onnodige boekingen en
no-shows.

Organisaties werken steeds vaker geheel of
gedeeltelijk met flexibele werkplekken. Het is
dan handig om op locatie te kunnen zien welke
werkplekken bezet of vrij zijn. Door middel van
een mini-scherm op het bureau nemen wij uw
organisatie een boel frustratie uit handen.

Welkomscherm
In de hal of bij de receptie kan een
welkomscherm worden geplaatst met vermelding
van zalen, reserveringen en gebruikers. Net als
de zaalschermen is dit welkomscherm direct
verbonden met Reflex RoomManager.

Bezoekersregistratie
Reflex RoomManager biedt een module voor
bezoekersregistratie. Op die manier is het voor
zowel werknemers als bezoekers mogelijk
zich bij binnenkomst te registreren, zodat u
altijd overzicht heeft wie zich in het gebouw
bevindt. Daarnaast kunnen bezoekers zich
aanmelden voor via RoomManager ingeplande
bijeenkomsten. De organisator van de
bijeenkomst krijgt dan een seintje dat hij of zij de
bezoeker op kan halen bij de receptie.

Plattegrond
In één oogopslag zien waar vergaderruimtes of
werkplekken zich bevinden en welke al bezet of
nog vrij zijn. Dat kan, met deze uitbreiding van
Reflex RoomManager!

Reflex RoomManager
De voordelen in het kort:
• Geen dubbel geboekte vergaderruimtes meer
• Vergaderruimtes en werkplekken reserveren via
Outlook of schermpje
• Alle oplossingen zijn te voorzien van uw huisstijl
• Heldere rapportages over het gebruik
• Alle logistiek in één systeem
• Inzicht bij de vergaderzaal door moderne
zaalschermen
• Diverse slimme uitbreidingen beschikbaar
• Moderne hardware met up-to-date software
• Draagt bij aan een hogere bezettingsgraad
• Verkleint de kansen op “no-shows”
• ADFS koppeling (single sign on voor eenvoudig
password beheer)

Interesse?
Reflex RoomManager
Ridderstraat 214
4101 BK Culemborg
0345 630 123
www.reflex-online.com
info@reflex-online.com

