
Belægningsprocenten på Realdanias mødelokaler er meget høj. 
Virksomheden er meget mødetung, og der kommer mange gæster 
hver dag. Derfor har Realdania brug for et system, som kan opti-
mere mødeplanlægningen og give et overblik over mødelokalerne. 

CONCIERGE BOOKING gør det let at booke møder, mødelokaler og 
forplejning, og mødelokaleskærmene kan hjælpe med at frigive mø-
delokaler, såfremt ingen dukker op til møderne.

PROCESSER
Hos Realdania har CONCIERGE BOOKING optimeret en række 
arbejdsprocesser. 

Før i tiden benyttede receptionen sig af et papir-system, hvor 
møder blev noteret ned, og hvis et møde skulle flyttes skete dette 
ved kontakt til bookeren. I dag er papir-systemet byttet ud med 
CONCIERGE BOOKING, hvorfra receptionen har et komplet overblik 
over alle mødelokaler og let flytter rundt på andre medarbejders 
møder, hvis det er nødvendigt. 

CONCIERGE BOOKING har også gjort det lettere for alle i organisa-
tionen at booke møder med forplejning og gæster. Realdania’s med-
arbejdere er især glade for at alt foregår direkte fra Outlook’s møde-
indkaldelse, og at det er blevet langt lettere at finde et ledigt 
mødelokale. Plantegningerne gør det endda muligt at se, hvor de 
ledige mødelokaler er placeret. 

MØDELOKALESKÆRME
Via mødelokaleskærmene er det let for medarbejderne hos Realdania 
at foretage en straks reservation direkte på skærmene, hvis lokalerne 
er ledige, eller forlænge mødet, hvis mødet går over tid.

Afslutningsvist optimeres brugeroplevelsen da det grønne/røde LED 
lys benyttes. Dette lys er med til at indikere, om mødelokalet er 
optaget eller ej, som giver en god struktur for medarbejderne, og som 
sparer dem meget tid ved at give et hurtigt overblik over lokalerne.

Realdania er en forening, der støtter byggeprojekter over hele Danmark. Realdania forvalter 
Danmarks største fond med hensigt på at støtte almennyttige og almenvelgørende byggepro-
jekter. Realdania koncernen har over 230 ansatte, hvor langt de fleste arbejder på hovedkon-
toret i København. Realdania er en meget mødetung virksomhed og deres 16 mødelokaler er 
stort set fuldt bookede. Derudover er mange af organisationens møder også med forplejning 
og eksterne gæster.

Efter Realdania har implementeret CONCIERGE BOOKING
har medarbejderne især sparet tid på booking af mødelokaler. 

• 140 ansatte på hovedkontoret
• 240 ansatte i alt
• 16 bookbare lokaler på hovedkonteret
• 12 mødelokaleskærme fordelt på hovedkontoret
• 3 projektkontorer i Danmark
• Stort hovedsæde i centrum af København

KUNDE TESTIMONIAL
CONCIERGE BOOKING til Realdania

FAKTA OM REALDANIA



I takt med at huset er blevet mere modent, er vores 

mødelokaler konstant bookede. CONCIERGE BOOKING gør det muligt 

at optimere rådigheden af mødelokaler, så vi får så meget kapacitet 

ledigt som muligt. 

Ken Bordig
IT-konsulent

Realdania

• 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

LAYOUT SOM EN DEL AF BRANDINGEN
Realdania havde et ønske om et fastlagt visuelt udtryk, på alle skærme, 
således det kunne bruges som branding overfor de mange eksterne 
interessenter og gæster, som kommer på besøg. 

På velkomstskærmen i receptionen kan eksterne få et overblik over 
deres møde, og hvilken etage de skal være på. 

Desuden har mødelokaleskærmene hver sit layout. Hver skærm har et 
design med mødelokalets navn inkorporeret i designet. 

TESTIMONIAL
Ken Bordig er, som IT-konsulent og ansvarlig for CONCIERGE BOOKING, 
involveret i beslutningsprocessen vedrørende fremtidige moduler fra  
Fischer & Kerrn:”Det næste skridt for Realdania er, at vi ønsker at  
implementere en buffer time, således vores piccoliner har mulighed for at 
nå at rydde af og på mellem møderne. Desuden ønsker vi, at  
medarbejderne skal registrere sig, når de starter mødet, således at  
mødelokalet bliver frigivet hvis ikke det benyttes.” 

Ken Bordig er meget tilfreds med samarbejdet hos Fischer & Kerrn. 
”CONCIERGE BOOKING har givet os store tidsbesparelser, og været med 
til at højne medarbejdertilfredsheden omkring mødebooking.  
Mødelokaleskærmenes visuelle effekt, med de grønne og røde LED-lys, 
hjælper vores medarbejdere, som der bliver sat pris på hver dag. 

FAKTA OM CONCIERGE BOOKING



KONTAKTINFORMATION

HOVEDKONTOR  
DANMARK
www.fischerkerrn.dk

Fischer & Kerrn A/S
Artillerivej 86
2300 København S
Danmark

sales@fischerkerrn.com
+45 3327 9797

NORDAMERIKA
www.fischerkerrn.com

Fischer & Kerrn Ltd.
228 Park Avenue S, #300
New York, NY 10003
USA

sales@fischerkerrn.com
+1 917 963 8121

STORBRITANNIEN
www.fischerkerrn.co.uk

Fischer & Kerrn UK Ltd.
Aylesbury House
17-18 Aylesbury Street
London, EC1R 0DB
Storbritannien

sales@fischerkerrn.com
+44 20 3318 2676

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.


