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iotspot

iotspot
Het bureau van morgen - vandaag al voor medewerkers 

en Facility Management. 

Weet u hoe de werkplekken in uw gebouw werkelijk 

worden benut? Maakt u misschien al gebruik van 

Desk-Sharing, maar is het lastig om een werkplek te 

vinden? - Een nachtmerriescenario voor medewerkers. 

Voor werkgevers? Dat is duidelijk: dure, ongebruikte 

bureaus.

Door iotspot te integreren in een aansluitpaneel 

van BACHMANN Design, bijv. de DESK 2, kunnen 

werkplekken snel en eenvoudig worden opgezocht, 

gereserveerd en gevonden. Facility Management 

ontvangt gedetailleerde gegevens en analyses over 

werkplekbezetting en daarmee waardevolle kennis voor 

kostenoptimalisering.

VOORDELEN
•   2 in 1: aansluitpaneel en werkplaatsbeheer 

gecombineerd

•  Informatieve Facility Dashboards

•  Geen integratie met IT-netwerk noodzakelijk

•  Snelle en eenvoudige installatie

• Gebruiksvriendelijke app

Afmetingen: (B x H x D): Zie tabel x 85 x 100 mm

Dikte bureaublad: 10 - 40 mm

Materiaal: Profiel: Aluminium | Stekkerdoos: Kunststof
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iotspot

902.840

902.821

902.810

902.831

Maak het kantoor de lievelingsplek van uw medewerkers.

DESK 2 stekkerdooseenheden met ingebouwde iotspot-module - zwart
· Afmetingen(B x H x D): Zie tabel x 88 x 85 mm

· Materiaal: Profiel: Aluminium | Stekkerdoos: Kunststof

· Dikte bureaublad: 10 - 40 mm

· Kleur stekkerdoos: Zwart

# C

Zonder apparaatvoeding | Stroomingang: 0,2 m met GST18 | incl. montagehaak

902.800 2 35° • 314 mm

902.801 2 35° • 1 356 mm

902.830 2 45° • 356 mm

902.831 2 45° • 1 399 mm

902.810 2 35° • 314 mm

902.811 2 35° • 1 356 mm

902.820 2 90° • 336 mm

902.821 2 90° • 1 379 mm

902.840 2 35° • 314 mm

902.841 2 35° • 1 356 mm

902.800

De iotspot-module kan naar wens ook worden gebruikt in combinatie met DESK, DESK RAIL, CONFERENCE, TOP FRAME,  

CONI en POWER FRAME.

Meer informatie vindt u in onze Next Generation Office-brochure of op www.bachmann.com.
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iotspot
Treed binnen en ontdek met onze iotspot-aansluitpanelen hoe 

efficiënte Desk Sharing en efficiënt werkplekmanagement 

eruitzien.

16

30 42
Independent 

Monitor 
Loop naar de vergaderruimte, of liever naar de 

koffiekamer? We tonen je met de Independent 

Monitor hoe eenvoudig flexibele Collaboration 

is, waar je ook bent.

Independent 

Workplace
Niet zo verlegen, kom binnen!  

We laten je met onze Independent Workplace 

verschillende Flexible Work-situaties zien.
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Bepaal zelf 

waar de 

toekomst 

begint! 

Let's meet
Heb je persoonlijk advies nodig of wil je meer  

weten over onze Next Generation Office? 

We staan je graag te woord. 

54
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Werken vanuit huis, teambesprekingen en het groeiende 

aantal opdrachten op projectbasis betekent dat bureaus 

niet altijd bezet zijn, wat tot onnodige kosten leidt voor 

werkgevers. Dit probleem kan worden verholpen door 

effi ciënt werkplekmanagement en een nieuwe manier van 

werken: Desk Sharing.

Co-Working-Spaces of kantoren met grote ruimten: met 

fl exibele werkplekken kunnen bedrijven kosten besparen, 

wordt de samenwerking bevorderd en kunnen werknemers 

productiever werken. Veel medewerkers die in Flexible 

Offi ces werken, moeten vaak echter zoeken naar een vrije 

werkplek, teamleden of de gewenste rust. En dat terwijl 

Facility Monitoring vaak voor een lagere bezetting zorgt. 

Via het reserveringssysteem van iotspot kunnen 

medewerkers snel en eenvoudig hun werkplek reserveren.

Altijd op zoek 

naar een 

werkplek?
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iotspotiotspot

Het slimme werkplekplatform iotspot voldoet aan de 

behoeften van zowel werkgevers (Facility Monitoring) als 

werknemers (Hospitality).

Slim gebruikmaken van resources

Werkplekmanagers krijgen op deze manier informatie over 

de kantoorbezetting en analyses over het gebruik van 

werkplekken. Deze waardevolle kennis kunnen ze toepassen 

om kosten te besparen en het gebruik van werkplekken te 

optimaliseren. 

Onze bijdrage aan New Work
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Share a desk, share a project
Dankzij de slimme iotspot-app staat niets een goed begin 

van de dag nog in de weg. Open de app en ga aan de slag. 

Met iotspot in een aansluitpaneel van BACHMANN behoort 

de lastige zoektocht naar een vrije werkplek, een teamlid 

of de gewenste rust tot het verleden. Je kunt snel en 

eenvoudig een werkplek of vergaderruimte reserveren.

Verschillende vestigingen? Geen probleem! In de app 

worden alle gebouwen en verdiepingen weergegeven. 

Je kunt zelfs kiezen uit een standaardweergave tot 

aan een gedetailleerde, uitbreidbare plattegrond van je 

werkomgeving.

Je werkplek 

reserveren, 

waar je ook 

bent

iotspot
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iotspot

iotspott
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Reserveringssysteem 

op maat

iotspot

Lange files, treinstoring? Kom ondanks de verkeerschaos 

ontspannen op je werk, dankzij het reserveringssysteem op 

maat van iotspot.

Nieuwe favoriete plek: Kantoor

Eén systeem, veel bouwstenen, perfect voor elke 

locatie: Onze aansluitpanelen* met geïntegreerd 

reserveringssysteem kunnen worden aangepast aan de 

vereisten van uiteenlopende kantoorinfrastructuren en 

wensen.

iotspot biedt talrijke functies die het kantoor omtoveren tot 

je nieuwe favoriete plek. Deze functies zijn verkrijgbaar in 

diverse pakketten, van een basispakket tot een compleet 

pakket, en er komen voortdurend nieuwe functies bij.

Co-working Features

Via de in de app geïntegreerde zoekfunctie (voor zover 

ontgrendeld) vind je snel de collega's of teamleden die je 

nodig hebt. 

Wil je vandaag een bepaalde collega of je team in de buurt 

hebben? Nodig personen via een Messenger uit om de 

werkplekken om je heen te bezetten. Collega's kunnen via 

de verzonden link rechtstreeks een werkplek reserveren, 

waarna je samen aan de slag kan.

Kan dat ook allemaal zonder de app? Geen probleem!

Telefoon thuis laten liggen of geen ontvangst in de metro: 

vind op kantoor zelf een vrij bureau en ga aan het werk. 

Sensoren registreren of personen aanwezig zijn en sturen de 

informatie via Bluetooth door aan de iotspot. Op de iotspot 

gaat een oranje lampje branden.

Gekleurde cirkelvormige ledlampjes geven de actuele status 

van werkplekken aan: vrij, gereserveerd of bezet.

*  de volgende producten van 

BACHMANN zijn compatibel 

met iotspot 

   CONFERENCE 

TOP FRAME 

CONI 

POWER FRAME 

DESK 2 

DESK 2 ALU BLACK 

DESK RAIL 

DESK
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Informatie in één oogopslag

Via vooraf gedefinieerde of individueel configureerbare 

Lobby Screens krijgen gebruikers snel een overzicht van de 

bezette en beschikbare werkplekken en vergaderruimten op 

elke verdieping.

Vergeten om een bureau te reserveren en alle plekken zijn 

bezet? Geen probleem. In de app wordt de beschikbaarheid 

bij andere vestigingen van het bedrijf weergegeven. Zo hoef 

je niet eerst alle verdiepingen af te lopen.

Individuele 

Lobby Screens

iotspot
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Plug & Play – 

makkelijker 

gaat het niet

Insteken en aan de slag

Snelle, eenmalige configuratie: alle modules van het iotspot-

platform zijn plug-and-playproducten. Ze hoeven niet te 

worden geïntegreerd in de IT-infrastructuur. 

Dat spaart tijd en resources. Dankzij de directe LTE-M-

verbinding met de cloud heb je alleen een stroomvoorziening 

nodig. Vervolgens kun je iotspot meteen gebruiken. 

Je kunt iotspot uitbreiden met services met een open API.

iotspot
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Vraag het 

Facility 

Dashboard

iotspot

Alles op één plek, van ruimte tot airco

Hoeveel werkplekken en vergaderruimten zijn er eigenlijk 

bezet? Aan de hand van vooraf gedefinieerde of individueel 

configureerbare dashboards kan onder meer informatie 

worden weergegeven over het gebruik van werkplekken of 

vergaderruimten in een bepaalde periode. Deze gegevens 

worden in overeenstemming met de AVG gemeten met 

werkplek- en ruimtesensoren en vervolgens via de iotspot-

module opgeslagen in de cloud. 

Het Facility Management kan deze waardevolle 

gegevens opvragen via rapporten en inzicht krijgen in het 

bezettingspercentage en het gebruik van de kantoorruimte. 

Hierna kunnen maatregelen worden genomen om 

werkplekbezetting en ruimtegebruik te optimaliseren. Denk 

daarbij aan pendelvervoer en beperking van het aantal 

installaties, kantoorruimten of materialen.

Je voelt je optimistisch en vol ideeën? 

Of bevat de lucht in je werkomgeving te weinig zuurstof en 

ben je moe en onproductief? 

iotspot kan naast het ruimtegebruik via sensoren ook 

het klimaat in de ruimte meten. Tevens kan iotspot de 

luchtkwaliteit zo regelen dat voortaan altijd de best mogelijke 

condities heersen om creatief en productief te werken.
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iotspot

Smart plannen 

en besparen

Het kantoor van overmorgen – voor medewerkers, 

Facility Management en Human Resources, 

vandaag al.

Elke dag lang op zoek naar een vrij bureau? Het projectteam 

bevindt zich aan de andere kant van het gebouw? Of 

worden de werkplekken onvoldoende gebruikt? De 

gevolgen: ontevredenheid onder medewerkers en hoge 

kosten vanwege dure, ongebruikte kantoorruimte.

Onze oplossing: iotspot geïntegreerd in onze aansluitpanelen. 

Het slimme iotspot Workspace-platform onderscheidt zich 

door het gebruiksvriendelijke reserveringssysteem, doordacht 

werkplekmanagement en talrijke aanvullende functies. 

Daarnaast is elke werkplek van BACHMANN voorzien 

van elektrische aansluitingen, zoals stopcontacten, data-

aansluitingen en oplaadmogelijkheden. Bureaus zijn daardoor 

voor elke medewerker van alle gemakken voorzien.
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iotspot

tWorkspace-platform

Ruimteaanwezigheidssensor

Sensor met Bluetooth-connectiviteit, 

herkent de aanwezigheid van personen in 

een vergaderruimte. Optionele Headcount-

sensor telt het aantal aanwezige personen, in 

overeenstemming met de AVG.

Luchtkwaliteitssensor

Optionele luchtkwaliteitssensor meet het 

klimaat in een ruimte (temperatuur, CO
2
 en 

luchtvochtigheid). Kan worden geïntegreerd 

in de ruimteaanwezigheidssensor.

Facility Dashboard

Gedetailleerde meetwaarden en de daaruit 

voortvloeiende kennis over het gebruik

van het gebouw vormen de basis voor 

kostenoptimalisering op de lange termijn.

Gegevens-API's en geïntegreerde apps

iotspot kan probleemloos worden geïntegreerd 

met uiteenlopende systeemprocessen, 

zoals Offi ce 365, Business Suite, 

personeelsmanagement of gezondheids- en 

veiligheidstoepassingen.

Werkplekaanwezigheidssensor

Sensor op batterij met Bluetooth-

connectiviteit, registreert de aanwezigheid 

van een persoon op een werkplek.

Plattegronden van gebouwen en 

routebeschrijvingen
Optionele service die gebruikers de 

gereserveerde werkplek toont en een 

routebeschrijving geeft om deze makkelijk te 

vinden.

Werkplekken en ruimten 

reserveren
Je kunt in realtime een vrije werkplek of een 

vergaderruimte reserveren.

Co-Working Features
Zoeken naar collega's en via Messenger 

uitnodigingen sturen voor naburige 

werkplekken.

Geïntegreerde apps

Mogelijkheid om de iotspot-app te integreren 

in andere apps.

Hospitality
Facility 

Monitoring

Overzicht van beschikbaarheid
Lobby Screens of de iotspot-app geven aan 

of een werkplek vrij, gereserveerd of bezet 

is, geheel in overeenstemming met de AVG.
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Een efficiënte en aangename 

werkomgeving creëren

Een systeem waar je blij van wordt! Diverse 

meetwaarden voor de Facility Manager en 

over het welzijn van medewerkers, precies 

waar Human Resources naar streeft. Dat 

heeft het iotspot-platform ondernemingen te 

bieden, onafhankelijk van de IT-infrastructuur 

van het gebouw.

Optionele uitbreidingsmogelijkheden voor 

extra functies: zo kan onder meer het klimaat 

in werkomgevingen en vergaderruimten 

worden gemeten.

Hogere productiviteit, lagere kosten

Flexibiliteit wordt met iotspot realiteit: 

medewerkers in Open Spaces kunnen 

zonder probleem hun plek vinden en mobiele 

eindapparaten eenvoudig aansluiten via het 

aansluitpaneel van BACHMANN. Thuis bij de 

koffie op je gemak een werkplek reserveren, 

naar je werk gaan en beginnen. Het begin 

van de werkdag wordt een vast, aangenaam 

onderdeel van de ochtend, de motivatie stijgt 

en de productiviteit van medewerkers neemt 

toe.

Het voordeel voor het bedrijf? Op de lange 

termijn resulteert intelligent ruimtegebruik 

in besparingen op resources voor de 

infrastructuur.

iotspot
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Individueel uit te breiden: met de IoT-hardware starten en het 

systeem uitbreiden met slimme services. Geen probleem! 

Wij leveren het perfecte pakket.

iotspot kan worden geïntegreerd in de volgende 

aansluitpanelen:

CONFERENCE, TOP FRAME, CONI, POWER FRAME, 

DESK 2, DESK 2 ALU BLACK, DESK RAIL, DESK

Optimale stroomverdeling

Aankomen en aan het werk gaan: met iotspot is 

niet alleen het vinden van een werkplek kinderspel, 

het bureau is met DESK 2 tevens voorzien van 

stroomaansluitingen en ziet er opgeruimd uit

Geïntegreerde iotspot-module

Aangeduid door een uniek symbool; verlichte 

cirkelvormige led voor statusindicatie; ondersteunt 

LTE-M, NFC-, Beacon- en Bluetooth-connectiviteit

USB-oplaadpunten

Via de in de DESK 2 geïntegreerde universele USB-

aansluitingen kun je je mobiele apparaten opladen

Custom module

Flexibel uitbreiden: naast iotspot als centraal 

element, kan de DESK 2 worden voorzien van 

video-, audio- en netwerkverbindingen

DESK 2

Voldoet aan de strengste eisen op het gebied van 

functionaliteit, kwaliteit, design en fl exibiliteit

iotspot

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergonomics.nl 
www.project-inrichting.nl


