
Omdat jouw aanwezigheid telt!





Gebruikt door 
zowel nationale 
als internationale 
organisaties



Medewerkers 
applicatie
Met BookMyDesk reserveer je 
écht makkelijk en snel een plek 
op kantoor. 
Bovendien heb je altijd inzichtelijk 
welke collega’s wanneer op 
kantoor zijn. 
Nooit meer losse systemen!

App Store Google Play 



Snel klaar voor 
gebruik 
Maak een account aan. Upload de 
plattegrond van het kantoor en 
deel deze in met werk- en 
vergaderplekken.  
Geef met tijdsloten aan wanneer 
welke plekken gereserveerd 
kunnen worden.  
En reserveren maar!Upload 



Super eenvoudige 
inrichting
Waar kan je werken, wat voor 
type plekken zijn er beschikbaar 
en waar in het kantoor kan ik die 
vinden? 

In het admin portaal regel je zelf 
eenvoudig de meest ideale 
inrichting van het kantoor.
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Wie, wat, waar?

Je ziet direct welke plekken 
gereserveerd zijn en wanneer ze 
weer beschikbaar komen. 

Ook zie je in een handig overzicht 
altijd welke collega’s aanwezig 
zijn en waar ze zitten!

Desk 23 Mike Samson

Spot available tomorrow 11:30 am



Privacy 
gegarandeerd
We houden rekening met alle 
geldende privacy en AVG eisen.  

We gaan nauwkeurig om met het 
bewaren van gegevens.  

Iedere gebruiker is daarnaast 
altijd zelf in control over zijn 
zichtbaarheid!

Privacy mode



Bij BookMyDesk zijn we 
constant bezig om ons product 
te verbeteren.

Kwartaal 3 en 4
Roadmap



Roadmap

MICROSOFT/GOOGLE INTEGRATIE

Kwartaal 3 Kwartaal 4Kwartaal 2

SYNCHRONISATIE
AD

SSO

ALGEMENE VERNIEUWINGEN

UITBREIDING PORTAAL  APPS

MEDEWERKERS PORTAAL

NIEUWE APPLICATIES

VERNIEUWDE ADMIN / API



Features
Reserveren 

‣ Locatie / zone reserveringen 

‣ Voor anderen / groepen reserveren 

‣ Max. aantal reserveringen (wk/mnd) 

‣ Automatisch vervallen 

reserveringen 

‣ Push / e-mail berichten voor 

medewerkers
Werkplekken 

‣ Actief / inactief zetten 

‣ Uitbreiding blokkeer mogelijkheden

Check-in 

‣ Thuiswerk check-in 

‣ Location based check-in 

‣ QR check-in

Gebruikers 

‣ Instelbare taal 

‣ Reservering/check-in geschiedenis 

‣ Aangeven wanneer je vrij bent

Resources 

‣ Aanmaken eigen type resources 

(parkeerplek, poolauto, plektype, etc.)

Nieuwe



Roadmap
Rapportages / data inzicht 

‣ Scheduling 

‣ Schoonmaak overzicht (uitgebreid) 

‣ Woon-/werkverkeer + thuiswerk vergoeding 

‣ Per locatie inzicht in rapportage 

‣ Uitgebreide filtering

Algemeen 

‣ Bezoekers-/receptie functionaliteit 

‣ Kiosk/dashboard/vergaderruimte scherm 

mogelijkheden 

‣ Plek suggestie (obv harde/softe data)



Altijd inzicht in realtime 
gebruik, bezettings- en 
benuttingsgraad. 

Zie welke plekken in trek zijn 
en pas de indeling van het 
kantoor aan de behoeften 
van je medewerkers aan.

Inzicht
Altijd



hello@bookmydesk.com
Contact us

BookMyDesk B.V. 
Hanzelaan 351 
8017 JM  ZWOLLE bookmydesk.com


