
Før lægemiddelstyrelsen tog CONCIERGE BOOKING i brug var det en 
udfordring for organisationen at bevare et overblik over alle gæster i 
huset. Derfor begyndte organisationen at lede efter et system, der 
kunne registrere gæster og modtage dem professionelt. Senere blev 
planerne dog udvidet til at involvere samtlige ansatte.

Valget af receptionssoftware faldt på CONCIERGE BOOKING. Det var 
det eneste system, som viste sig at være integreret til Microsoft Out-
look,  og efter introduktionen til hele CONCIERGE BOOKING suiten 
fangede også andre moduler hurtigt styrelsens interesse.

 
CONCIERGE BOOKING MULIGHEDER
Lægemiddelstyrelsen ledte oprindeligt kun efter en løsning til at 
registrere gæster, men som nævnt fangede andre CONCIERGE 
BOOKING moduler hurtigt organisationens interesse. Mulighe-
den for at vise informationer om møder og gæster på en skærm i 
receptionen blev hurtigt relevant, da styrelsen hermed ville få 
mulighed for at byde gæster velkommen med en skærm, hvor gæ-
sterne kan se navnet på deres vært samt mødets placering og 
emne. 

Styrelsens 29 mødelokaler gjorde det besværligt for medarbej-
derne at bevare et overblik over det enkelte lokales nøjagtige 
placering, størrelse samt ledighed. Derudover skulle booking af 
mødelokaler, forplejning og andre mødeservices ske via separate 
processer, hvilket i mange tilfælde resulterede i fejl, især i de 
tilfælde hvor et møde skulle rykkes eller ændres. Der var dermed 
stort potentiale for forbedring af styrelsens arbejdsprocesser. 

Lægemiddelstyrelsen har mere end 400 ansatte og er en organisation med mange møder 
og besøgende hver dag. Organisationens 29 mødelokaler bliver anvendt ofte både til 
interne og eksterne møder med gæster, og det har skabt et stort behov for nemt at kunne 
planlægge møder med tilhørende forplejning og services, samt registrere gæster og 
modtage dem professionelt.

KUNDE TESTIMONIAL
CONCIERGE BOOKING til Lægemiddelstyrelsen

CONCIERGE BOOKING sikrer at alle ressourcer og services 
såsom mødelokaler og forplejning nemt kan bookes gennem 

Microsoft Outlook. Derudover kan gæster registreres og 
mødeinformationer blive vist på skærme placeret strategisk i 

organisationen. 



CONCIERGE BOOKING har gjort en stor forskel hos os, og 

alle er blevet meget afhængige af systemet. Vi er blevet fri for en 

række manuelle arbejdsprocesser i mødeplanlægningen, og det der 

har hjulpet os mest er, at vi nu nemt kan finde og booke mødelokaler, 

forplejning og andre services direkte igennem mødeindkaldelsen i 

Microsoft Outlook. 
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Lægemiddelstyrelsen

• Booking software til møder, mødelokaler og 
ressourcer

• Rapporter og statistik. Træk rapporter på for 
eksempel dagens møder, ugens møder gæstelister, 
no-shows, belægningsprocenter, etc.

• Gæsteregistrering med print af gæstekort

• Mødelokaleskærme med RFID kortlæser og LED-
lys

• Eksport af omkostningsfiler til økonomisystem

• Unik integration med Microsoft Exchange og 
Microsoft Outlook

UDBYTTE
CONCIERGE BOOKING løste Lægemiddelstyrelsens behov for gæsteregi-
strering, men andre CONCIERGE BOOKING moduler har også haft stor 
betydning for organisationen. CONCIERGE BOOKING har gjort, at samtli-
ge ansatte nemt kan booke mødelokaler, forplejning og diverse services 
gennem Microsoft Outlook, og det fremgår tydeligt hvor lokalerne er pla-
ceret, hvad de indeholder, og om de er ledige. Derudover indeholder sy-
stemet en lokaleplan, der viser lokalernes beliggenhed på et interaktivt 
kort. 

Med CONCIERGE BOOKING er det ligeledes blevet gjort utrolig let for alle 
medarbejdere at flytte eller ændre møder. Alle bookinger og ordrer 
bliver automatisk opdateret og køkkenet eller anden serviceleveran-
dør får automatisk information om ændringerne. Dette giver selvføl-
gelig spin-off effekter for Lægemiddelstyrelsen, da det gør kantinen 
og de serviceansatte i stand til at planlægge deres dag bedre. 

TESTIMONIAL
 Alle ansatte hos Lægemiddelstyrelsen har nu vænnet sig til at bruge 
CONCIERGE BOOKING og styrelsen har draget stor nytte af systemet. 
Ifølge Mathis Weidanz er det modulerne CONCIERGE SERVICES og 
CONCIERGE RESOURCES, som har haft størst indflydelse og medført 
de største fordele hos organisationen. Disse moduler har optimeret 
arbejdsprocceserne for alle ansatte, da organisationen har fået 
samlet en række enkeltstående arbejdsgange til én, og nu skal de 
ansatte kun have adgang til mødeindkaldelsen for at tage sig af alt 
fra gæsteregistrering og lokalebookinger til kantine- og ressource-
bestillinger. 

FAKTA OM CONCIERGE BOOKING
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OM FISCHER & KERRN
Fischer & Kerrn A/S udvikler softwareprodukter til Microsoft Outlook 
og Microsoft Exchange. Fischer & Kerrn A/S blev etableret i 1999 og 
siden 2004 har vores primære fokus været på vores booking software 
CONCIERGE BOOKING. Med mere end 500 organisationer verden over 
som benytter CONCIERGE BOOKING, er vi en førende leverandør af 
mødelokalebooking, skrivebordsbooking og gæsteregistrerings software. 

Vi har kontorer i København, New York og London. Vi har også et stort 
netværk af partnere, der er klar til at hjælpe vores kunder.


