Partner in
Facility
Stroomlijning, beheer en onderhoud van gebouwgebonden informatievoorziening.

Facility

Partner voor de Facilitaire Dienst
Wij bieden ondersteuning bij het stroomlijnen, beheren en onderhouden
van de informatievoorziening in en rond het gebouw.
Eurorouting ontwikkelt en implementeert informatie voor Wayfinding. Dit is
meer dan de traditionele bewegwijzering. Belangrijk is de gehele omgeving
waarin men moet navigeren en verblijven.

Naast heldere informatie, zijn beleving en bejegening belangrijke aspecten.
Voor veel dienstverlenende organisaties is dit een strategische factor.
De bezoeker/gebruiker staat centraal.

Het ontwerp en beheer van fysieke informatievoorziening is een specialisme.
Schoonmaak, catering en beveiliging zijn dat ook en zijn diensten die
meestal door derden worden geleverd. Gespecialiseerde bedrijven ontwikkelen kennis en ervaring, investeren in apparatuur en dragen zorg
voor de opleiding van deskundig personeel.

Fysieke Informatie
Wij beheren gebouwgebonden informatiestromen vanuit een centrale digitale database waarin alle
verschijningen zijn vastgelegd. Het beheer kan zo op afstand plaatsvinden. Basis is de plattegrond van
uw gebouw. We verzorgen ook de levering van de producten en nemen daarmee de gehele verantwoordelijkheid over. Kenmerkend voor veel onderdelen van fysieke informatie is dat de productiekosten
veelal veel lager zijn dan de beheers- en ontwerpkosten. Door slim beheer en ontwerp kunnen daarom
behoorlijke kostenbesparingen worden bereikt.
Virtuele Informatie
Informatievoorziening vindt niet alleen plaats in het gebouw, maar via een website en mailverkeer ook
buiten het gebouw. Coördinatie van al deze media is van groot belang voor effectiviteit en imago. Bij
toepassing van meerdere media gaat het met de afstemming vaak niet goed, omdat er meerdere
disciplines betrokken zijn.
Beleving
Beleving, look and feel, van de omgeving is een belangrijke factor bij klantvriendelijkheid en welbevinden. Interieurontwerp en architectuur zijn hierbij van belang, maar tegelijkertijd ook statisch. Door
middel van een scala aan middelen kan echter dynamiek in het interieur worden gebracht. Bijvoorbeeld
planten, maar ook allerlei grafische elementen, beeldschermen, projecties. “Storytelling” is een prachtig
middel om te communiceren.

Eurorouting zorgt voor stroomlijning van alle aspecten.
Voor een hoge mate van klanttevredenheid, veiligheid en imago.
Gegarandeerd in de juiste prijs/kwaliteitsverhouding.
Digitaal (off-site) beheer zorgt voor grote kostenbesparingen.

Van badge tot vluchtrouteplattegrond, van website tot ruimtecodering.
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