
 • Afgestemd op uw behoeften
• Incl. onderhoud en service op   
   locatie 
• Kosten- en tijdbesparend
• Gemak en zekerheid
• Technologie blijft up-to-date
• Flexibel (technologisch én   
   financieel)

Vanaf 
€ 29 / maand

o.b.v. 60 mnd.

Optimaal gebruik van uw ruimtes, perfect inzicht in reserveringsstatus,
tegen een laag bedrag per maand, zorgeloos en flexibel.

Ruimtes en werkplekken boeken en beheren

Room Management-as-a-Service



Patiënten bespreken, MDO’s, overdrach-
ten, kennis delen… binnen de gezond-
heidszorg is informatieoverdracht letter-

lijk (!) van levensbelang. Daarom heeft (bijna) 
iedere zorgorganisatie goed geëquipeerde 
overleg- en bespreekruimtes; met én zonder 
videoconference.

Alleen… hoe vindt en boekt u een ruimte die én 
geschikt is én beschikbaar is. Wij helpen u met 
Room Management-as-a-Service. Via een tou-
chdisplay bij de ruimte, uw digitale agenda of 
slimme app boekt u vanaf iedere plek de ruim-
te van uw keus. 

Hetzelfde doet u voor uw flexplek. En wilt u 
checken of die ene collega er is? Kijk in uw app 
en u weet waar u zijn moet. Tot slot… dankzij 
de slimme rapportagefunctie krijgt u perfect 
inzicht in de bezettingsgraad, waarmee u het 
gebruik van uw vierkante meters kunt optima-
liseren.

Uw voordelen:
- Zoek, vind en boek ruimtes
- Ook geschikt voor flexplekken
- Geen frustraties, geen interrupties
- Volledig digitaal, eenvoudig in gebruik
- Creëer inzicht en overzicht
- Professionele installatie en instructie
- Snel leverbaar in heel Nederland
- Vervangende apparatuur
- Verantwoorde afvoer en recycling

Vanaf 
€ 29 / maand

o.b.v. 60 mnd.

Direct ruimtes en 
werkplekken zoeken, 
vinden, boeken?
Ga naar info.bis.nl/rmaas 
voor meer informatie.

De perfecte oplossing om ruimtes en 
werkplekken te boeken en te beheren 
voor een vast maandbedrag?
Dat kan met Room Management-as-a-Service!

Al vanaf € 29 /maand
- Prijs geldt per ruimte
- Op basis van 5 ruimtes 
- Looptijd van 60 maanden

www.econocom.nl
030 63 58 460

www.bis.nl
0180 486 777


