
 
Impulsant el lloc de treball del futur 

Anàlisi d'espais per a llocs de treball flexibles 

Proposta de valor 
WiTrace és una plataforma d'intel·ligència espacial que 
permet conèixer en profunditat l'ús de l'espai per part 
dels ocupants de l'edifici. WiTrace... 
 

• Mesura l'ocupació i la utilització de l'espai 
perquè puguis prendre decisions informades 
 

• Permet analitzar l'eficiència de la seva cartera 
(dades fiables en el panell de control i la API) per a 
identificar els espais populars i els infrautilitzats. 
 

• Ajuda a adaptar els espais, projectant els patrons 
actuals cap al futur, garantint l'experiència dels 
usuaris i quantificant l'optimització de les 
despeses operatives. 

DECISIONS MÉS INTEL·LIGENTS 
La intel·ligència espacial és la capacitat d'identificar patrons, crear 
idees i fer prediccions sobre l'espai físic i la forma en què les persones 
l'utilitzen. WiTrace transforma les oficines en espais més eficients, 
segurs, productius i col·laboratius. L’API de WiTrace pot alimentar 
qualsevol procés de les instal·lacions amb dades en temps real... 

• Optimització de la neteja i el manteniment 
 

• Reserva d'espais 
 

• Recursos humans 
 

• Previsió de l'ús futur del seu espai 
 

• Estalvi d'energia i eficiència de l'edifici 
 

• Impacte en l'experiència dels usuaris 

CARTERA DE PROPIETATS 
CORRECTAMENT DIMENSIONADA 
WiTrace utilitza les tendències d'ocupació dels edificis per a proporcionar 
nostre KPI FACTOR D'ESCALA que ajuda els gestors immobiliaris a adquirir, 
reutilitzar i assignar l'espai amb precisió. 

1 Estableix el llindar de m² per persona per a garantir una experiència d'usuari 
ideal. 
 

2 Mesurem l'ocupació mitjana de cada zona. 
 

3 Analitzem de manera anònima el comportament dels usuaris (quan entren i 
el temps que passen en cada zona). 
 

4 Proporcionem el KPI de Factor d'Escala de la capacitat de reducció de l'espai 
considerant el llindar establert. 
 

5 Simulem l'ocupació futura per a múltiples escenaris a partir del patró de 
comportament dels usuaris observats. 

PANELL DE 
CONTROL 
CUSTOMIZABLE  
Pot començar avui mateix a optimitzar els 
seus espais de treball i a influir 
positivament en l'experiència i el 
rendiment dels empleats. 
 
Accedeixi al panell de control de WiTrace! 

SAAS 

CLOUD ANALYTICS 
ENGINE 

SENSE  
CAPEX 

100% 
PLUG & PLAY 

UTILITZA LA TEVA 
XARXA WIFI 

RÀPID I  
SENZILL 

PRIVACITAT 

COMPLEIX EL 
GDPR 

Zona de treball A està lliure ara. 
Servei de neteja en camí. 

La zona Àgora està reservada. 
Reservi un altre espai disponible a 
través de l’app de reserves. 

Empleat N. 234 
2,5 per sobre de l’esperat. 

• Notificar RRHH 
• Notificar mànager 

Planta 2 actualment al 60% 
de la seva capacitat d’ocupació. 

Densitat mitjana de Planta 1 és de 
 9m2/persona- (4m2 per sota del que 
s’ha establert). 

DEMANAR UNA DEMO 

https://meetings-eu1.hubspot.com/miquel-gumma
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