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Eén pakket voor het boeken, beheren en optimaliseren van uw 

kantoorruimtes. Geen integratiechaos of veiligheidsnachtmerries 

meer. Want minder wrijving en meer focus is de sleutel tot succes op 

de moderne werkplek.  

Humly Workplace  
Solutions

Humly Workplace Solutions is een premium tech pakket voor het 

boeken, beheren en optimaliseren van uw kantoorruimtes. Een tijdloos, 

bekroond ontwerp en intuïtieve functies brengen gemak en focus in 

het dagelijkse werkleven. Aangepaste hardware en enterprise-klasse 

beveiliging geven u de controle, terwijl de flexibele open API zorgt voor 

vrijheid en eenvoudige integraties met uw tech ecosysteem.

Onze producten zijn ontworpen om dag in, dag uit zonder problemen 

te draaien en alle oplossingen zijn volledig schaalbaar. Wij zijn Google 

gecertificeerd en Microsoft partner. Ook is het bij Humly mogelijk om 

eenvoudig vanuit Teams werkplekken en vergaderruimtes te boeken.

Humly Desk Booking
Boeken, verzetten, toegang krijgen en aanpassen. Humly Desk Booking is 

het moderne en flexibele werkplek boekingssysteem voor het verbeteren 

van de productiviteit en focus op het werk. Eenvoudige single sign-on met 

Microsoft Teams. 

Humly Reservations 
Reserveer vergaderruimtes, co-working spaces, parkeerplaatsen en veel 

meer. Geef toegang aan gebruikers uit verschillende domeinen, bedrijven 

en systemen. Reserveer, pas aan en krijg de inzichten en het overzicht dat 

u nodig hebt. Single sign-on met Microsoft Teams. 

Humly Room Display 
Soepel, stijlvol en veilig. Het perfecte interactieve display voor uw 

vergaderruimtes met Microsoft 365/Teams en Google integraties. Humly 

Room Display helpt u bij het vinden van de ruimte die u eerder geboekt 

heeft of leidt u naar een ruimte die op dit moment beschikbaar is.    

Humly Wayfinding
Vind uw weg in een oogopslag. Humly Wayfinding 

vermindert frustratie en frictie op kantoor. 

Hierdoor kunnen uw medewerkers tijd besparen 

en zich beter concentreren op belangrijkere zaken.

Humly Workplace Solutions

Humly Floor Plan 
Krijg direct een 3D overzicht van alle beschikbare en bezette 

vergaderruimtes en werkplekken. Bekijk een hele verdieping of specifieke 

kamers en bureaus en reserveer deze direct. Gebruik Floor Plan in 

interactieve modus om uw boekingen ad-hoc te beheren of gebruik 

het in statische modus om de 3D visualisatie weer te geven die een 

totaaloverzicht geeft van een hele kantoorruimte.       

Humly Visitor 
Geef uw bezoekers een hartelijk welkom 

en houd bij wie het kantoor binnenkomt of 

verlaat. Laat ze inchecken en voorwaarden 

goedkeuren op elk gewenst scherm, 

met behulp van een strakke en elegante 

gebruikersinterface. Humly Visitor is een 

softwarefunctie en kan worden gebruikt op 

een touch-screen.        

Rosenboom 
Ambachtsmark 11
1355 EA  Almere  
Tel: 036-5312744    
E-mail: sales@rosenboom.nl


