
Wensen en eisen op het gebied van werken veranderen en gebouwen moeten daarin mee. 
Medewerkers willen meer flexibiliteit voor een goede balans tussen werk en privé. Ze willen 
hun werkuren zo effectief mogelijk besteden en bovenal ook werken in een inspirerende en 
gezonde omgeving. Met Priva en bGrid® maakt u van uw gebouw de persoonlijke assistent die 
dit allemaal mogelijk maakt. Een kleine revolutie, want: geen losse oplossingen meer voor 
losse problemen, maar één systeem met alle functionaliteiten voor een optimale 
werkomgeving. Nu én in de toekomst. 

PRIVA EN BGRID® 
Uw gebouw als uw persoonlijke assistent 

WWW.PRIVA.COM/NL

Heeft u wel eens bijgehouden hoeveel tijd uw 
medewerkers op een dag ‘verliezen’ doordat zij:
>  niet direct een parkeerplek kunnen vinden;
>  op zoek moeten naar een vrije werkplek;
>  geen vergaderzaal vinden voor overleg;
>  collega’s niet kunnen lokaliseren;
>  last hebben van de warmte of
 omgevingsgeluiden?

En heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel 
vierkante meters u daadwerkelijk nodig hebt? Of 
hoe duurzaam uw duurzame gebouw in het 
gebruik echt is?

Veel techniek, nog meer oplossingen?
De techniek om werken en werkomgevingen 
continu te verbeteren is er. Het probleem is 
alleen dat er gaandeweg allerlei oplossingen 
ontstonden, waardoor mogelijk ook uw gebouw 
vól zit met gadgets. Dat is bepaald geen ideale 
situatie en leidt ook niet tot de ideale 
werkomgeving.
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Eén systeem dat alles kan
BGrid® en Priva integreren alle oplossingen 
die u nodig hebt in één systeem. Het bGrid® 
Smart Building Network is een draadloos 
netwerk van bGrid® knooppunten voor in uw 
bestaande of nieuwe gebouw. Sensoren 
meten niet alleen temperatuur, licht, 
vochtigheid, CO2 en aanwezigheid, ze 
lokaliseren ook apparaten. Sterker nog: het 
bGrid® Smart Building Network kan eigenlijk 
aan alles in uw gebouw worden gekoppeld, 
tot aan koffiemachines aan toe.

Het gebouw als persoonlijke assistent
Dankzij bGrid® kunnen gebruikers van uw 
gebouw hun werkomgeving en comfort 
aanpassen aan hun behoefte, veel sneller 
vergaderzalen boeken en bijvoorbeeld 
eenvoudig hun collega’s in het gebouw 
terugvinden, met behulp van elke smart 
building app, zoals Mapiq en Winvision. Dat 
scheelt veel tijd en ergernis.

Facility managers krijgen inzicht in hoe het 
gebouw wordt gebruikt en zijn in staat een 
efficiënt schoonmaakschema te maken. 
Technisch managers zien in een overzichtelijk 
dashboard hoe het gebouw presteert en 
waar mogelijkheden liggen voor verbetering. 
En dit is nog maar het begin. Er zijn allerlei 
extra functionaliteiten mogelijk. Zoals smart 
parking en individuele CO2 footprint 
monitoring.

Binnen een jaar terugverdiend
In de praktijk wijst het gebruik van bGrid® uit 
dat het zich binnen een jaar terugverdient. 
Medewerkers zijn productiever en blijer, 
overall presteert het gebouw veel beter en 
op energie en schoonmaak wordt flink 
bespaard.

Priva en bGrid®: een unieke combinatie
Priva is de eerste fabrikant van 
gebouwbeheerbeheersystemen die bGrid® 
kan meeleveren met haar oplossingen voor 
gebouwbeheer. Het open karakter van onze 
software maakt de koppeling met bGrid® 

eenvoudig en snel.


