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Meer grip op je office space management met 
BookMyDesk! 
Met deze handleiding loodsen we je in enkele stappen door het admin portaal. Binnen no time ben 
je klaar om BookMyDesk te gaan gebruiken.  

BookMyDesk is te gebruiken op alle browsers met uitzondering van Internet Explorer en Safari. In 
de toekomst zal ook Safari ondersteund worden. 

Bedrijf  
Een aantal bedrijfsgegevens hebben wij hier al voor je ingevuld. 

Je kan hier het aantal dagen dat medewerkers vooruit kunnen reserveren zelf invullen, standaard 
is dit ingesteld op 7 dagen (dit is een globale instelling). De herhaal reservering is gekoppeld aan 
aan het aantal dagen dat je vooruit kan reserveren. 

Wanneer je de ‘forceer gebruikers om tijdsloten te gebruiken’ aanzet is een medewerker verplicht 
om een tijdslot te kiezen voor een plek. Dan is het niet meer mogelijk om een eigen begin- en 
eindtijd te selecteren. Wanneer je dit aanvinkt moet je een aantal tijdsloten toevoegen aan het 
platform. 

Enkele extra voorkeuren kan je aangeven door de checkboxen aan te vinken of medewerkers daar 
gebruik van kunnen maken zijn de lunch, bezoekers en vergaderruimtes feature. Je kan wel 
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Het BookMyDesk admin portal bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder een overzicht van 
de mogelijkheden en die zullen we wat meer in detail bespreken. 

→ Het portaal is bereikbaar op admin.bookmydesk.com
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vergaderruimtes op de plattegrond toevoegen en deze worden wel getoond in de applicatie, ze 
zijn alleen niet te reserveren. 

Herhalende reservering toestaan, met deze functionaliteit kan een medewerker aangeven of de 
reservering herhaalt moet worden (note: dit is gekoppeld aan het aantal dagen dat je voorruit kan 
reserveren). 

Forceer geofence. Hiermee is het mogelijk om medewerkers te forceren dat ze alleen kunnen 
inchecken op de kantoorlocatie met behulp van geofencing. Hiervoor moet er bij een locatie de 
long/lat-coördinaten toegevoegd worden, waarbij er op basis van de straal instellen gecontroleerd 
wordt of men mag inchecken. 

Tijdsloten  
Dit zijn de tijdsloten waar een medewerkers uit kan kiezen bij het maken van een reservering. 
Voeg meerdere tijdvakken toe om verschillende opties te bieden voor het reserveren van een 
plek. Per type is dit instelbaar. 
 
Note: Het is bij bedrijfsinstellingen mogelijk om de keuze voor tijdsloten te forceren, maar het is ook mogelijk om deze 

als sneltoets te gebruiken. Op deze manier kunnen medewerkers de begin- en eindtijd nog aanpassen bij het maken 

van de reservering. 

Tags  
Tags kunnen gebruikt worden bij het aanmaken van plekken op de plattegrond. Op de gekoppelde 
tags kan een medewerker aan de applicatie filteren.  

Bijvoorbeeld: verstelbaar bureau, bel plek, tv aanwezig of flip-over beschikbaar. 

Kantoor 
Creëer één of meerdere kantoorlocaties. Vul voor elk de locatiegegevens en het aantal 
parkeerplaatsen in. Als een locatie geen parkeerplaatsen heeft of u deze functie niet wilt 
gebruiken, voert u 0 in. 

Geofence 
Om te bepalen of een medewerker zich binnen de straal van het kantoor bevindt, vul de breedte-/
lengtegraad van de kantoorlocatie in en geef de radius op (in meters) waarbinnen een 
medewerker zich mag inchecken. 

Contact email 
Meldingen die medewerkers via de app versturen, worden naar dit e-mailadres gestuurd. 
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Maps  
Hier is het mogelijk om plattegronden aan te maken. Nadat een plattegrond is aangemaakt kan 
deze ingedeeld worden via ‘plattegrond indelen’. Vanuit hier is het mogelijk om eenvoudig plekken 
toe te voegen op de gewenste plek op de plattegrond.  
Na te hebben geklikt op toevoegen opent zich een nieuw menu met opties, deze zijn in te stellen 
en daarna kan je aan de kant van de plattegrond op de gewenste plek klikken. Daar wordt een 
nieuwe plek toegevoegd met deze instellingen. 

Om een plek te verplaatsen selecteer-en-sleep je deze op de gewenste plek. 

De-/activeren plek 
Wanneer een plek gedeactiveerd wordt is deze niet meer in de applicatie te reserveren door een 
medewerker. De reeds gemaakte reserveringen blijven WEL bestaan.  

Beschikbaarheid 
Er is de mogelijkheid om hier de beschikbaarheid in te stellen per per. Dit kan per afdeling, waarbij 
er een dag en begin-/eindtijd opgegeven kan worden. Deze gebruikersgroep mag binnen het 
gekozen tijdsvak als enige daar een plek reserveren, daarbuiten mogen andere medewerkers 
deze plek reserveren. 

Note: je kan één of meerdere groepen op het zelfde moment toevoegen. 

Vervang plattegrond 
Wanneer een plattegrond aangepast moet worden kan je dit eenvoudig doen door de nieuwe 
plattegrond te selecteren. Na uploaden zal deze in de editor geplaatst worden (deze is op dat 
moment nog NIET opgeslagen). Hierna kan je zorgen dat alles op de juiste plek gezet wordt, 
waarna je alle aanpassingen kan opslaan. 

Uitrollen en klaar om te starten! 
Nadat je alles ingericht hebt en de gebruikers hebt toegevoegd ben je klaar voor gebruik. Laat je 
medewerkers de applicatie downloaden of gebruik de web-versie op app.bookmydesk.com.
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Vragen of feedback? 

Voor hulp of ondersteuning, kijk op support.bookmydesk.com of stuur 
een e-mail aan support@bookmydesk.com. 

We horen ook graag van je! Als je feedback hebt, laat het ons dan weten 
via feedback@bookmydesk.com!

→ support.bookmydesk.com 

→ support@bookmydesk.com

http://support.bookmydesk.com

