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Book ressourcer (Lokaler, av-udstyr og biler)
Bestil mødeforplejning
Automatisk fakturering
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Features

Book ressourcer fra Outlook eller online
I FacilityNet er det hurtigt at reservere lokaler, av-udstyr og bestille møde-
forplejning i én og samme arbejdsgang. Bestilling foretages i Outlook 
eller FacilityNet webportal. Når bestillingen er gennemført vil receptionen 
og køkkenpersonalet automatisk blive notificeret og kan udskrive pro-
duktions- og leveringslister med ét klik. Bestiller kan se sine bestillinger 
i Outlooks kalender og online. Opdateres mødet, bliver ressourcer og 
mødeforplejning automatisk synkroniseret, så tid og øvrige informationer 
stemmer overens.

Besøg: https://cateringportal.dk/moedeplanlaegning/

Smart søgning efter ledige ressourcer
I FacilityNet er det let at finde ledige ressourcer til mødet / aftalen. 
Brugeren kan søge efter bestemte kriterier, f.eks. et lokale med projek-
tor, whiteboard, en bestemt bordopstilling og plads til min. 10 personer 
m.m. FacilityNet finder de lokaler der matcher søgekriterierne og viser 
samtidigt om inviterede kollegaer er ledige. Yderligere kan bestiller få vist 
plantegning og 360 graders billeder af lokalet.

Bestil på tværs af lokationer  
og servicecentre
FacilityNet er ideel til både store og mindre virksomheder, samt kontor-
domiciler med mange firmaer. Bestillere kan reservere ressourcer og 
bestille mødeforplejning på tværs af lokationer. Infoskærme og lokale-
skærme opdateres automatisk.

I kontordomiciler kan firmaer reservere både egne ressourcer samt 
fælles ressourcer, der deles med andre firmaer, i Outlook og online. 
Virksomhedens servicecenter samt eksterne leverandører har fuldt over-
blik over møder og gæster og modtager nødvendige notifikationer, f.eks. 
levering af mødeforplejning, bordopstilling, forlænget åbning af rondel og 
afkobling af alarm m.m.

Bestil mødeforplejning Plantegning & 360° billede Gæstekort & wifi-kode Receptionist-modul Deadlinestyring Gentag ordre Rettighedsstyring Angiv kontonumre

Automatisk fakturering giver store  
administrative besparelser
FacilityNet sender automatisk fakturaer, hvilket giver kantineforpagter 
store administrative besparelser. Der kan bådes sendes én-til-én og 
samlefaktura opdelt på kontonumre. Ved bestilling af mødeforplejning 
angiver bestiller en række obligatoriske informationer, f.eks. regnings-
modtager, kontonumre og mødedeltagere, som danner grundlag for fak-
turaen. Ved blot 10 bestillinger om dagen er der et besparelsespotentiale 
på 15.000 kr. om måneden.
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