
 Alt-i-ett løsning for måling, analyse av 
brukeradfert på kontoret.

Smart Kontor
BY STEERPATH



Steerpath Smart Kontor
Steerpath programvare omgjør kontoret til et digitalt arbeidsområde. Ansatte får 
verdifull informasjon om arbeidsområder, kollegaer og team via nettsider, skjermer 
eller mobil app. Sanntids bruksanalyse om adferd på kontoret gjøres tilgjengelig for 
ledelsen for å bedre planlegging og optimalisering av bedriftens lokaler.

Workplace Assistent
● Mobile app for søk, wayfinding, booking av arbeidsplass og 

møterom.  
● Finn din arbeidsplass i nærheten av de du jobber i team med via 

kart i app. Opt-in for å dele din plassering med kollegaer.
● Finn og book nærmeste tilgjengelige arbeidsplass, fra datamaskin 

eller mobiltelefon med GSuite eller MS Office kalender integrasjon.
● Gi tilbakemelding til ledelsen om erfaringer og synspunkter om 

arbeidsplassen.

Workplace administrasjon 
- for arealplanlegging
● Analyser brukeradferd av arbeidsplassen ved installasjon av 

sensorer på arbeidsplasser og arbeidsrom/møterom.  
● Se ferdige rapporter på bruksmønster, flaskehalser, ubrukte 

områder via nettleser eller via infoskjermer i lokalene.
● Ta besluttninger om lokalutnyttelse basert på faktiske data og ikke 

hva man tror. 
● Få rådata fra sensorer i CSV format for ytterligere analyse.

Interaktive digitale kart
● Koble sammen bygningens arealer og etasjer ved bruk av CAD 

tegninger. Vises som 3D kart i systemet og på skjermene.  
● Legg inn interessepunkter i kartet (toalett, kaffeautomat osv)
● Se sanntids kart over bygningen på web eller mobil for å se 

bruks-adferd og status siste dag, uke, måned eller år.



Steerpath fordeler
Steerpath gjør det enkelt å gjøre mobil teknologi 
tilgjengelig på kontoret. I motsetning til andre Smart 
kontor løsninger, som tilbyr silo punkter, har Steerpath 
integrert både analyseverktøyet og ansatte verktøy i 
samme løsning. Denne unike kombinasjonen gjør det mulig 
både for ledelsen å analysere brukeradferd og sette regler 
for tetthet av mennesker, og ansatte å bruke app for 
booking, søk og wayfinding.

Steerpath kjører på en open data plattform og støtter 
integrasjoner med andre Smart-building systemer og 
partner programmer som SAP, IWMS, HVAC m.fl. SKD er 
tilgjengelig for mobile integrasjoner.

Komponenter i løsningen
● Digital kartmotor
● Kart redigering
● Wayfinding beacons (valgfritt)
● Bruks-sensorer (Valgfritt)
● Bookingløsning (Valgfritt)

Kom i gang
Steerpath Smart Kontor brukes i dag av selskaper som har 
ett kontor eller en bygning til store selskaper med mange 
bygninger og kontorer. Gjennomsnittlig installasjonstid 
etter mottatt AutoCAD tegninger er 2-6 uker.

Trendrapport per arbeidsområde.

Sanntids oversikt og booking av tilgjengelige 
arbeidsplasser, møterom m.m.

Oversiktlig dashboard for arbeidsplasser, møterom m.m. 
med gjennomsnittlig og høyeste bruk i ønsket periode.

Mål bruk med 
sensorer og 

analyse

Wayfinding 
m/innendørs 
possisjonering

Booking og 
kalender 

integrasjon

Interaktive 3D 
kart/digital-

twin

SDK/Open API 
for enklere 
integrasjon

Arbeidsplass 
verktøy og 

støtte



OSLO:
Drammensveien 167, 0277 Oslo

SARPSBORG:
Tuneveien 4, 1710 Sarpsborg


