
Specifications

Content
De app biedt de mogelijkheid om de (meertalige)
content onbeperkt aan te passen

Ontwikkeltijd
De app is gebouwd met low code platform
OutSystems. Dit betekent dat aanvullende wensen
snel in de app gerealiseerd kunnen worden.

Multidevice
De app kan gebruikt worden in alle moderne
webbrowsers, op zowel een desktop als een mobile
device.

Single Sign On
De app is makkelijk in te passen in uw bestaande
organisatie, waarbij privacy en veiligheid
gewaarborgd zijn.

Find Your 
WorkPlace App
Het coronavirus stelt organisaties voor grote logistieke
uitdagingen. Eerst het faciliteren van het thuiswerken van grote
aantallen medewerkers. Nu het faciliteren van hun terugkeer op
kantoor binnen de geldende richtlijnen van zowel de overheid als
de eigen organisatie. Met de Find Your WorkPlace App versnelt
en optimaliseert u als organisatie dit proces.

In de app kan een werkplek gereserveerd
worden - dit kan een bureau zijn, maar
daarnaast ook elk ander type werkruimte,
zoals een vergaderruimte, die binnen uw
organisatie gebruikt wordt. Medewerkers
zien in de app niet alleen via de
toegevoegde plattegrond in één oogopslag
alle voor hen beschikbare mogelijkheden,
maar ook wie er waar en wanneer al een
werkplek gereserveerd heeft. 

Ook communiceert u via de Find Your
WorkPlace App alle geldende richtlijnen
aan de medewerkers. Van elke nieuwe
of gewijzigde richtlijn ontvangen zij
automatisch een push-bericht. Zo werken
uw medewerkers gezond en veilig samen
tijdens én na het coronatijdperk.

De Find Your WorkPlace App is ontwikkeld
voor permanent gebruik. Voor organisaties
die hun medewerkers in staat stellen
flexibel te werken, is de app een duurzame
investering die zich zowel op de korte als
op de lange termijn terugbetaalt.
 
Omdat geen organisatie hetzelfde is, is
de Find Your WorkPlace App ontwikkeld
als maatwerkproduct. In de back-office
van de app past u elke wijziging in uw
kantooromgeving of in de actuele richtlijnen
onbeperkt aan. Hiermee creëert u voor uw
medewerkers een gebruiksvriendelijke en
waardevolle app.

Gezond en veilig samenwerken
tijdens - en na - het coronatijdperk

Meer weten of direct aan de slag?
 
Wilt u meer weten over wat deze app uw organisatie op korte termijn kan opleveren?
Ga naar www.solutionwise.nl of neem direct contact op met Elianne Douma, Accountmanager bij SolutionWise.

Integration
De app is te integreren in bestaande intranetsystemen, 
SharePoint-portalen en back-office systemen

Branding 
De app kan de uitstraling van de organisatie
krijgen, door middel van het integreren van logo’s
en stylesheets
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