KUNDCASE
CONCIERGE BOOKING till WSP Sverige
WSP har 36 500 anställda över hela världen, varav 3 700 anställda i Sverige på ca 40 kontor. WSP
hade ett stort behov av ett resursbokningssystem som kunde hantera deras komplexa behov inom
lokal- och mötesbokning på alla svenska kontor.
Tidigare präglades processerna i hög grad av ostrukturerade arbetsrutiner, felbokningar, oorganiserade administrationssystem och många resurser som inte utnyttjades.

Hos WSP har arbetsrutinerna och processerna tidigare präglats av felbokningar, dubbelbokningar och mycket förlorad tid vid bokning av
möteslokaler, resurser och möten.
Företaget använde sig tidigare av tidskrävande processer. Vid bokning av
möteslokal skedde detta i regel med Microsoft Outlook. Möteslokalerna
hade inga namn och det var svårt att se vilken fysisk plats som lokalerna
låg på, vilken utrustning som fanns i lokalerna och hur stora de var. Dubbelbokningar och frånvaro förekom också.
Dagligen frågade förvirrade medarbetare efter lokaler som de hade bokat, men som de inte kunde hitta till. Dessutom satt en whiteboard utanför vissa möteslokaler där man skulle skriva upp om lokalen var bokad.
Det var en tungrodd process som tog upp mycket tid.
WSP upplevde ett ökat behov av att kunna boka resurser oavsett plats.
Många av de anställda reser mellan WSP:s kontor och därför var behovet att kunna boka lokaler på andra platser stort. WSP ville därför implementera ett system som kunde hantera de komplexa arbetsrutinerna, ge
översikt över alla möteslokaler och resurser på alla 40 kontor i Sverige.
Slutligen ville WSP också att systemet skulle vara lätt att använda och
helt integrerat med Microsoft Outlook.
Utifrån de omfattande kraven, önskemålen om ett helhetssystem för
bokningar och behovet av flexibilitet, användarvänlighet och effektivitet
var CONCIERGE BOOKING från Fischer & Kerrn rätt lösning för WSP.

FÖRDELAR/RESULTAT
WSP har sett en betydande effektivisering av de administrativa arbetsrutinerna sedan CONCIERGE BOOKING implementerades.
Tidigare fick medarbetarna lägga mycket tid på att hitta och boka möteslokaler, men nu är det otroligt enkelt. På samma sätt har möteslokalskärmarna gjort det mycket smidigt att boka lokaler och att se vad som planerats i samtliga möteslokaler. WSP har tillsammans med Fischer &
Kerrn även fått sin egen WSP-layout på skärmarna. Det går även bra att
göra sista minuten-reservationer direkt på
skärmarna om de inte är förhandsbokade. Det skapar mycket flexibilitet
för WSP i vardagen och medför att alla lokaler utnyttjas bättre.

Genom att WSP har implementerat CONCIERGE BOOKING har
medarbetarna sparat mycket tid, särskilt på bokning
av möteslokaler.

FAKTA OM WSP
•
•
•
•

36 500 anställda över hela världen
3 700 anställda i Sverige
285 bokningsbara lokaler
100 möteslokalskärmar på 6 kontor i Sverige
• 40 kontor i Sverige
• Stort huvudkontor i centrala Stockholm

Tid är pengar. Vi arbetar i konsultbranschen och de flesta
av våra medarbetare är konsulter. Genom att använda CONCIERGE
BOOKING kan vi använda alla resurser mycket mer effektivt. Vi sparar
mycket tid och dessutom mycket pengar.

Michael Vinter
IT Project Manager
WSP

CONCIERGE BOOKING ger en komplett översikt över WSP:s lokaler på alla FAKTA OM CONCIERGE BOOKING
40 kontor och det är lätt att hitta en ledig möteslokal med rätt storlek, plats • Bokningsprogram för möten, möteslokaler och resurser
och utrustning, oavsett vilket kontor man vill boka.
•
Rapporter och statistik. Hämta rapporter om exempelvis
Alla möteslokaler är också utrustade med ett lås på dörren som öppnas
med en särskild kod som skickas till medarbetaren när lokalbokningen har
bekräftats av Microsoft Exchange. Det är otroligt enkelt, säkert och användarvänligt.

KUNDBERÄTTELSE
Michael Vinter deltar, som IT Project Manager och ansvarig för CONCIERGE
BOOKING, i beslutsprocessen om framtida moduler från Fischer & Kerrn:
Hela byggnaden förutom receptionen har renoverats. Den är nästa steg –
och det sista steget – i moderniseringen här hos WSP. Vi planerar att implementera receptionsmodulen så att vi kan se alla aktiviteter i konferenslokalerna – interna såväl som externa. Vi vill komma bort från de tidigare
arbetsrutinerna som var ostrukturerade och frustrerande.
Han fortsätter: Förut kunde ingen se om en möteslokal var upptagen eller
inte. Dubbelbokningar var vanligt förekommande. Till exempel kunde en
lokal eller annan resurs vara reserverad under en eller två heldagar utan att
någon dök upp. Det skapade frustration hos alla parter.
Michael Vinter är mycket nöjd med samarbetet med Fischer & Kerrn: CONCIERGE BOOKING har i allra högsta grad löst några stora problem som vi
hade på WSP. Vi har upplevt en utmärkt processoptimering efter implementeringen: det händer aldrig längre att folk bokar en resurs och sedan inte
använder den. Vi har i samarbete med Fischer & Kerrn tagit fram några
mycket specifika bokningsregler så att det exempelvis bara är tillåtet att
reservera en möteslokal en dag i taget. Vi är otroligt nöjda med lösningen
och samarbetet med Fischer & Kerrn. Michael Vinter

dagens möten, veckans möten, gästlistor, frånvaro,
beläggningsprocent
•

Gästregistrering med utskrift av gästkort

•

Möteslokalskärmar med RFID-kortläsare och LED-belysning

•

Export av omkostnadsfiler till ekonomisystem

•

Unik integration med Microsoft Exchange och Microsoft
Outlook.
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