
Workplace Services

Kokoustila- 
palvelu
Dataa, teknologiaa ja tukea, 
joilla hyödynnät kokoustilojasi 
tehokkaammin

Ricohin kokoustilapalvelu hyödyntää 
reaaliaikaista dataa ja auttaa optimoimaan 
työ- ja kokoustilojesi käyttöasteen ja 
saatavuuden. Tarjoamme käyttöösi 
asiantuntemusta ja teknologiaa, jolla teet 
työympäristöstäsi aiempaa tuottavamman ja 
tehokkaamman.
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Toimistotilat ovat entistä kalliimpia ja kokoustilojen kustannukset voivat olla 
vuodessa helposti yli 15 000 €*. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että 
vain suunnilleen puolta käytettävissä olevasta tilakapasiteetista hyödynnetään 
täysimääräisesti**, mikä on paitsi tehotonta, myös kallista.

Monet organisaatiot kokevat vaikeaksi saada selkeää kokonaiskuvaa 
kokoustilojen käyttöasteesta, suosituimmista varausajoista ja tilojen 
käyttäjäryhmistä. Työntekijät puolestaan kokevat hankalaksi selvittää, milloin ja 
miten kauan kokoustila on vapaana.

Ricohin kokoustilapalvelu helpottaa tilaresurssien käyttöasteen seurantaa 
merkittävästi. Globaali kumppanuutemme kokoustilateknologian 
markkinajohtaja Condecon kanssa takaa, että pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme erittäin kattavan valikoiman kokoustilojen optimointipalveluita.

Aivan ensimmäiseksi keräämme kokoustiloista reaaliaikaista käyttötietoa 
saadaksemme faktaa siitä, miten kokoustiloja hyödynnetään ja miten 
niiden varausprosessit toimivat. Kerättyjen tietojen perusteella laadimme 
optimointisuunnitelman, jolla tilat saadaan palvelemaan paremmin työntekijöidesi 
tarpeita ja organisaatiosi prioriteetteja. Meillä on pitkä ja kattava kokemus eri 
aloilla toimivien asiakkaidemme työnkulkujen tehostamisesta.

Kun organisaatiosi tarpeiden mukaan räätälöity optimointisuunnitelma on 
valmis, saat meiltä teknologisten ratkaisujen lisäksi kaiken tarvittavan tuen 
myös suunnitelman toteutukseen. Ratkaisun toimituksen jälkeen jatkamme 
käyttöasteen seurantaa ja tietojen keräämistä varmistaaksemme, että 
kokoustiloja hyödynnetään jatkossakin optimaalisesti. 

Autamme sinua tarjoamaan työntekijöillesi heidän tarpeitaan vastaavia kokoustiloja 
nyt ja tulevaisuudessa. Palvelun avulla on myös helppo huomata, mitkä kokoustilat 
ovat vähällä käytöllä tai ylimääräisiä. Turhien tilavuokrien välttäminen tarkoittaa selviä 
kustannussäästöjä.

Hyödynnä kokoustilojasi täysimääräisesti Keskeiset asiakasedut

•  Työntekijöiden tuottavuus 
lisääntyy, kun kokoustilojen käyttö 
helpottuu. 

•  Hallinnolliset kulut pienenevät, 
kun varausten käsittely tehostuu. 

•  Kehityskohteet löytyvät helposti, 
kun pystytään hyödyntämään 
todellista käyttötietoa. 

•  Tilojen käyttökustannuksia 
saadaan pienemmiksi, kun 
hyödyntämättömät tilat näkyvät 
selkeästi. 

•  Tilojen käyttöaste pysyy aina 
optimaalisena, kun tuki ja 
valvonta on jatkuvaa. 
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Järjestä kokoukset tehokkaammin

Kokoustilapalvelumme on kattava kokonaisratkaisu, jolla 
selviydyt rivakasti kokousjärjestelyistä.

Tarkistat vain nopeasti ja helposti käytössänne olevasta 
kalenterijärjestelmästä, mikä tila on haluamaasi aikaan 
käytettävissä ja varaat sen saman tien. Samalla voit lähettää 
kutsut osallistujille, ilmoittaa vastaanottoon vierailijoiden 
saapumisesta ja varata tarvittaessa kokoukseen saapuville 
pysäköintipaikat tai lounaan.

Lisäksi voit varata eri palveluntarjoajien 
videokokouspalveluita automaattisesti haluamallesi ajalle 
samalla, kun varaat kokoustilan. Kun videoneuvottelyhteys 
lisätään saumattomaksi osaksi tilojen varausprosessia, 
säästät aikaa ja kuluja, kun kokoukseen ei välttämättä 
tarvitse enää matkustaa.

Vastaanoton infonäytöille päivitettyjen tietojen avulla 
osallistujat löytävät nopeasti oikeaan paikkaan kokoukseen 
tullessaan. Kokoustiedot on helppo ja nopea päivittää 
infonäytöille verkon kautta. Näytöllä voi olla esimerkiksi 
ohjeita kokoustilojen sijainnista sekä tietoja esityslistoista ja 
kulloinkin vapaana olevista tiloista.

Voimme auttaa organisaatiotasi optimoimaan 
myös kokoustilojen hallinnointia. Räätälöidyillä 
raportointityökaluilla on helppo seurata hallinnollisiin 
prosesseihin kuluvaa aikaa ja niistä aiheutuvia kuluja. 
Kun saat faktaa siitä, miten prosessit toimivat, 
kehitystoimenpiteet on helppo kohdentaa oikeaan 
paikkaan. 
 
 

Löydä käytettävissä olevat tilat 
nopeasti

Kiireisissä toimistoissa on usein tarpeen järjestää 
pikakokouksia lyhyellä varoitusajalla. Se saattaa kuitenkin 
olla vaikeaa, kun kokoustilojen saatavuudesta ei ole tietoa. 

Kokoustilapalvelumme asiakkaana näet heti, miten 
jokin kokoushuone on vapaana tai varattuna. Jokaisen 
kokoustilan ulkopuolella olevalla infonäytöllä on huoneen 
varausaikataulu selvästi näkyvillä. Voit varata tilan nopeasti 
tunnistautumalla kulkukortillasi tai syöttämällä PIN-koodin. 
Näin helposti ilmoitat järjestelmälle kokouksen alkamisesta 
tai vapautat turhaan varatut tilat muiden käyttöön.

Ratkaisu voidaan myös integroida saumattomasti osaksi 
käytössä jo olevaa varausjärjestelmää tai Active Directorya. 
Näin kokoustilojen varaukset ja raportointi sujuvat entistä 
vaivattomammin.

Toteuta parannukset faktatiedon 
avulla

Tarjoamamme palvelu perustuu tarkkaan ja objektiiviseen 
tietoon, jota saamme tilojen käytön reaaliaikaisella 
seurannalla. 

Projektin alussa autamme keräämään tiedot, joiden 
pohjalta on helppo paikantaa kokousinfrastruktuurin 
parannuskohteet ja laatia hyödyllisyytensä selkeästi 
osoittava optimointisuunnitelma. 

Jatkamme tilojen käyttötietojen keräämistä myös 
toteutusvaiheen jälkeen. Olemme sitoutuneet palvelumme 
jatkuvaan parantamiseen ja käytämme kerättyjä tietoja 
lupauksemme toteuttamiseen.
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Ricoh

Ricoh on globaali teknologiayritys, jonka erikoisalaa ovat toimisto- ja tuotantotulostusratkaisut, asiakirjanhallinta, 
visuaalisen viestinnän ratkaisut, kestävä kehitys, it-palvelut sekä työympäristön tehostaminen. Tarjoamme kattavia 
kokonaisratkaisuja, jotka lisäävät tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Ricohin Workplace Services on palvelukokonaisuus, joka auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja 
hyödyntämään tilojaan tehokkaammin. Teknologian avulla toimiston tukitoimintoja voidaan automatisoida ja 
tilojen käyttöastetta seurata tehokkaasti.

Ricohin malli

Ricohin kokoustilapalvelut toimitetaan Ricohin jatkuvan 
parantamisen mallin mukaisesti. Kyseessä on toimivaksi 
todettu viisivaiheinen lähestymistapa, jolla varmistamme, 
että palvelumme täyttää juuri sinun yrityksesi tarpeet – nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Ricoh on kumppani, joka haluaa tuntea tarpeesi 
ja toimintatapasi. Avuksi organisaatiosi toiminnan 
optimointiin tarjoamme myös projektin-, palvelun- ja 
muutoksenhallintapalveluita ja niitä tukevaa teknologiaa. 

Tarjoamamme tuki ei pääty ratkaisun toimitukseen. 
Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme jatkuvan 
parannuksen hengessä kehittämään prosessejaan 
vastaamaan uuden teknologian, uusien mahdollisuuksien ja 
kehittyvän liiketoiminnan vaatimuksiin.
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