bezetting en reservering
van werkplekken en
vergaderzalen
1. Real-time inzicht in bezetting van werkplekken en ruimten
2. Managementinformatie
3. Reserveringstool
4. Personenzoeksysteem

TROTS biedt u het online platform iBASX. Met iBASX willen we
bijdragen aan duurzaamheid door gebouwen optimaal te benutten,
verspilling tegen te gaan en CO2 uitstoot terug te dringen.
Ook ontsluiten we met iBASX deze informatie via een App naar
eindgebruikers om bij te dragen aan een plezierige werkdag!
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• duurzaam te exploiteren door bijvoorbeeld energieverspilling te voorkomen.
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De tool biedt een scala aan mogelijkheden
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Real-time inzicht
in bezetting van werkplekken en ruimten

• de elementen waarover gerapporteerd
wordt (per gebouw, etage/vleugel,
ruimte, organisatie/afdeling)
• type element zoals bureauwerk,
communicatie, vergaderen;
• subtypes van elementen zoals een
omsloten een-, twee- en meer
persoonsruimten.

de voordelen
van iBASX
• Objectieve en betrouwbare meting, de sensoren registreren zelfstandig de bezetting.
iBASX is dus onafhankelijk van een handeling of compatible device van de eindgebruiker.
• Registratie van de bezetting op het niveau van een werkplek.
• Anonimiteit gegarandeerd, er worden geen persoonlijke en/of privacygevoelige
gegevens geregistreerd.
• De informatie is Anywhere, anytime en via any device benaderbaar.

Is uw interesse gewekt?
Neem dan gerust contact met ons op.
088 45 55 120 of info@trots.nl

• Toepasbaar op meerdere locaties waardoor het mogelijk is om vanuit één systeem
meerdere locaties te ‘managen’.
• Modulair uit te breiden met aanvullende/
nieuwe toepassingen.

kantoor Zwolle
Branderweg 3, 8042 PD Zwolle

Neem contact met mij op
voor meer informatie:

kantoor Utrecht
Ptolemaeuslaan 56, 3528 BP Utrecht

Klaas-Jan de Vries
Product Manager

postadres
Postbus 50052, 8002 LB Zwolle

k.d.vries@trots.nl / 06 20 36 72 82

