
ÉÉN MERKONAFHANKELIJK PLATFORM OM AL UW 
GEBOUWSYSTEMEN ALTIJD EN OVERAL TE BESTUREN, 
MONITOREN EN ANALYSEREN, OP UW EIGEN MANIER.

ALTIJD OVERAL INZICHT IN UW GEBOUWSYSTEMEN
 Via app, mobiel of desktop.

KOSTENEFFICIËNT
 Wij maken gebruik van de reeds aanwezige gebouwsystemen. 

Het is niet nodig nieuwe hardware aan te schaffen. 

MERKONAFHANKELIJK
 Of uw gebouw nu gebruik maakt van gedateerde systemen, 

hypermoderne systemen of een combinatie hiervan: Immotix is 
merkonafhankelijk en koppelt alle systemen softwarematig.

ALERTS EN HISTORISCHE INFORMATIE
 Met Immotix hoeft u niet zelf actief op zoek naar de 

belangrijkste informatie, deze ontvangt u op de gewenste 
manier. Daarnaast heeft u niet alleen toegang tot real-time 
informatie maar kunt u ook rapporten genereren van historische 
informatie. 

WAAROM KIEST Ú VOOR IMMOTIX?



Nagenoeg alle zakelijke gebouwen zijn uitgerust met facilitaire voorzieningen zoals 

toegangssystemen, camerasystemen en alarmsystemen. Dit zijn doorgaans losse systemen, 

die allemaal op hun eigen manier bestuurd worden. Voor receptiemedewerkers, management, 

bhv’ers en facilitaire dienstverleners is het tijdrovend en omslachtig om hiermee te werken. 

Immotix biedt u een platform waarmee u al uw gebouwsystemen eenvoudig in één keer 

kunt beheren. 

HOE WERKT HET? 

Alle systemen gekoppeld aan één platform

 Wij zijn er van overtuigd dat internet de toekomst heeft. Daarom koppelen wij alle systemen 

via een web interface aan één platform. Zo steekt u uw prima werkende (maar verouderde) 

systemen in een nieuw jasje en voegt zonder hoge kosten moderne functionaliteiten toe. 

Inzicht op maat

 Daarna bepalen we samen met u welke informatie belangrijk is voor welke afdelingen en 

hoe deze informatie zo efficiënt mogelijk inzichtelijk te maken is. We bouwen bijvoorbeeld 

dashboards of apps met overzichten, of juist alerts (pushberichten) voor receptie, 

management, bhv’er of de facilitaire dienstverleners. Omdat veel informatie privacygevoelig is, 

bepalen we samen met u welke medewerker waar inzicht in mag hebben.

Immotix Time

 Heeft u geen tijdregistratie? Maak dan gebruik van de Immotix Time module. Door de 

integratie met uw bestaande toegangssysteem blijft u gebruik maken van de pasjes die reeds 

in omloop zijn.

BEHEERT U UW GEBOUW 
OP DE BESTE MANIER?



De bovenstaande dashboards zijn slechts voorbeelden. De mogelijkheden zijn grenzeloos. We 

kijken graag samen waar de behoeftes in uw organisatie liggen. 

BHV DASHBOARD

De bhv’er ontvangt een melding op zijn 

mobiel wanneer het brandalarm af gaat. 

Wanneer hij de melding opent verschijnt er 

een evacuatielijst met alle aanwezigen in 

het pand én een overzicht van de andere 

aanwezige bhv’ers.

RECEPTIE DASHBOARD

De receptiemedewerker kan in één 

beeldscherm de slagboom en voordeur 

openen en ziet een lijst met alle aanwezige 

collega’s, inclusief telefoonnummer en 

verdieping. 

MANAGEMENT DASHBOARD

Het management krijgt inzicht in het aantal 

bhv’ers dat per dag aanwezig is in het 

pand. Zo kan hij bijsturen als blijkt dat het 

aantal doorgaans onder de norm ligt. 

MEDEWERKERS DASHBOARD

Alle medewerkers hebben inzicht in wie er 

aanwezig is in het pand. De persoon die 

het laatst het pand verlaat weet zo dat hij 

het kantoor af moet sluiten en het alarm 

activeren. 

INZICHT IN UW GEBOUWSYSTEMEN: 

ENKELE VOORBEELDEN



VOOR WIE?

Ons streven is om alle gebouwen in Nederland slim te maken. Om dit te kunnen bereiken werken 

wij samen met installateurs, adviesbureaus in specifieke branches (retail, woningcorporaties, 

facilitair en zorg) en technologische partners. 

We maken graag kennis om een eventuele samenwerking te bespreken. 

TECHNOLOGIE PARTNERS

Immotix maakt ieder gebouw slim, door in één 

toepassing optimaal en actueel overzicht te bieden. Dit 

noemen wij Building Intelligence.

Wij zijn al jarenlang specialist op het gebied van 

Business Intelligence. Toen we in aanraking kwamen 

met gebouwbeheer zagen we direct een grote 

meerwaarde in het combineren van deze twee 

disciplines. 

Met onze “Business Intelligence”- aanpak maken we 

gebouwen slimmer en maken het gebruik van de 

gebouwsystemen waardevoller en eenvoudiger voor de 

eindgebruikers. We noemen dit “Building Intelligence”. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 

We staan u graag te woord.

Marco Tames en Reindert Verbrugge

info@immotix.com

www.immotix.com

020-463 0290

IMMOTIX: 
BUILDING INTELLIGENCE 
VOOR IEDER GEBOUW IN NEDERLAND


