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Arbejdspladser er dyre i dri5
• I Danmark koster en kontorplads i gennemsnit ca. 5.000 kroner om måneden i dri5 (kilde: fm3.dk)
• En kontorplads udny9es i gennemsnit kun ca. 60 pct. af 2den (kilde: CBRE)
• Fraværet skyldes bl.a. ferie, afspadsering, sygdom, forretningsrejser, eksterne møder, kursus,
e5eruddannelse, barsel, orlov m.m.
• Med det sCgende brug af hjemmearbejdspladser vil udny9elsesgraden falde yderligere
• Det vil med andre ord sige: Der ligger et kæmpe økonomisk potenCale for virksomhederne ved en
bedre udny9else af kontorfaciliteterne. De9e kan fx ske ved gradvis omlægning Cl ﬂeksible
kontorpladser.
• Én hjemmearbejdsdag om ugen medfører i princippet 20% overkapacitet. I en virksomhed med fx
100 kontormedarbejdere svarer det alene Cl en poten2el årlig besparelse på >1.000.000 kr.!

Men ikke nok med det…
• Virksomheden kan op2mere dri=en af sin kan2ne – med eﬀekCvisering af indkøb og Clberedning
i køkken, mindre trængsel ved buﬀet og mindre madspild
• Virksomheden kan øge udnyAelsesgrad af p-pladser, badefaciliteter, sportsfaciliteter m.m.
• Virksomheden kan målreAe og eﬀek2visere rengøring og Facility Management
• Virksomheden kan skabe bedre økonomisk overblik og opnå ny indsigt
• Og… medarbejderne kan opnå øget frihed Cl selv at planlægge arbejdsdage, mødeakCvitet,
projektarbejde og hjemmearbejde

Frem9dens dynamiske kontor
• MyDesk er en dansk app, som bruges af større virksomheder til administration og optimering af kontorer og
hjemmearbejdspladser, kantinedrift, rengøring og parkering
• Ved faste kontorpladser taster medarbejderen nemt og hurtigt ind, hvor vedkommende arbejder de
kommende dage: Hjemme eller på kontoret. Det er også muligt at reservere frokost og parkering
• Ved fleksible pladser reserverer medarbejderen en arbejdsstation med ønske om lokation, område (fx
stillerum), kolleger og teknisk udstyr
• Medarbejderne tilgår MyDesk fra computer, smartphone eller direkte fra deres Outlook-kalender
• Virksomheden får et fuldt overblik over hvornår og hvor meget kontoret reelt bliver brugt

Fordele ved MyDesk
For medarbejderen betyder muligheden for
at kunne arbejde hjemmefra større
ﬂeksibilitet og frihed i hverdagen.

Virksomheden kan .lpasse antal kontorpladser
.l det reelle behov og derved spare mange
penge.

Det øger både produk.vitet og
arbejdsglæde.

Rengøringen kan op.meres og virksomheden
kan analysere brug af kontor og hjemmearbejdsplads.

Medarbejderen kan planlægge kommende
arbejdsdage på kontoret eller derhjemme.
Ved ﬂeksible pladser er medarbejder sikret
den ønskede plads sammen med relevante
kolleger samt mødelokaler, udstyr, frokost
og evt. parkering.
MyDesk skaber overblik for både kolleger og
ledere.

Virksomheden kan eﬀek.visere dri> af
frokostordning og forebygge madspild og
derved sikre bedre økonomi og mindre
miljøbelastning.
MyDesk understøAer desuden krav om øget
afstand og smiAesporing under et evt.
smiAeudbrud.

MyDesk gavner både klima og miljø.
Op.meret pladsudnyAelse sparer energi
.l opvarmning og nedkøling.
Mere eﬀek.v rengøring skåner naturen
og gavner økonomien.
Hvis funk.onen vælges .l, reserverer
medarbejderne også frokost og evt.
parkering. Derved undgår køkkenet
unødigt madspild og medarbejderen
kører ikke forgæves .l en fyldt
parkeringsplads.

Så enkel er MyDesk

Analyse og op,mering
§ Med MyDesk er det enkelt at lave egne rapporter og
analyser gennem de såkaldte API (interface) i MyDesk
§ MyDesk kan integrere med de ﬂeste rapporteringsplaOorme (Business Intelligence)
§ Virksomheden kan fx analysere belægningen på
kontoret, parkeringsplads samt brugen af
hjemmearbejde. Kan.nen kan planlægge ud fra
kommende bes.llinger af frokost
§ Disse eksempler er lavet med Microso2 Power BI (her en oversigt
over belægningen over =d og rapport =l kan=nen om
frokostreserva=oner)
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