
"The Software for Your Better Meetings" 

Cloud-based Solution 

Our central portal in 

the cloud allows you to 

manage and monitor your 

meeting rooms wherever 

you are, on any device, 24/7. 

0 
Collaboration 

The software helps 

coordinate people, spaces, 

and things in your office 

efficiently. 

Seamless Integration 

Syncs instantly with 

Microsoft Outlook rM and 

Google rM Calendars. 

0 
Smart Workplace 

Make it easier for everyone 

to manage their workday 

throughout the office 

from meeting rooms to 

workstations, and all the 

routes in between. 

Roomminister™ currently works with your existing calendars: 0 Office 365 Qm Exchange G Suite 

Room Display 
"Organize & reserve your meeting rooms better" 

RoomministerrM brings order to the process of booking a meeting room. It allows you to book 

on the spot, right at the meeting room door, or remotely on your computer or smart device. It 

shows meeting information, the meetings coming up and eliminates meeting interruptions by 

clearly signaling the room is occupied and until when. 
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Software Features A Comprehensive Meeting Room Overview. 

Sync with 0365, ExchangeTM, 

and GoogleTM Calendars 

lOS/ Android 

Meeting Room Service 

Satisfaction Survey 

Collaboration 

0 
Actionable Analytics 

for a more productive 

workplace. 

Roomminister is the cloud-based solution for every office space. The software bridges the 

gap between digital calendars and the physical workplace. You can have meetings without 

any hassle with a meeting room manager. 

It also interconnects with collaboration tools like Cisco Spark, Google and Workplace by 

Facebook, to help companies, associations and other groups systematically connect people 

one-on-one for greater collaboration, innovation and knowledge sharing. 

Works with your existing Company Calendar. 
Roomminister is the solution for every office space. The software bridges the gap between 

digital calendars and the physical workplace. You can have meetings without any hassle 

with a meeting room manager. 

Comes with Native Mobile Applications. 
Roomminister is the solution for every office space. The software bridges the gap between 

digital calendars and the physical workplace. You can have meetings without any hassle 

with a meeting room manager. 

Tell us What needs to be improved. 
Roomminister™ ensures excellent service deliverable "before I during I after" meeting by our 

service satisfaction survey. The reports definitely show you what needs to be improved. 

Improving your team collaboration. 
Roomminister™ makes work more intuitive with easy-to-use collaboration technology. The 

solution improves collaboration with technology that empowers people to engage and 

innovate anywhere, on any device. 

Workplace Insights that Guide the Evolution of your Office. 
Roomminister™ helps companies use their workspaces more efficiently and make decisions 

based on actual data, not guesses. 

• Detailed usage analytics for every meeting room 

• Understand how the office meets with busiest times and other trends 

• Solve small issues, prevent big problems 

• Guide employees to the right spaces all day, everyday 



Improve Air Quality in your Meeting Room. 
Roomminister cares for your health. The carbon dioxide trapped in your meeting room is 

making you think more slowly. Also, poor ventilation may be affecting thinking skills to a 

greater degree than previously thought. Thanks to the smart sensor that collaborates with 

our system on cloud to make your environment a better place. 

Make the Most of your Staff ID Card. 
Roomminister allows staff to conveniently check-in and check-out their meetings 

by simply tapping your staff 10 card before entering and leaving the room . Again, 

no passcode is required . 

Enable Touchless Check-in. 
Roomminister enables automatic check-ins and real-time occupancy detection 

functions in the meeting rooms or even the seminar rooms by placing Bluetooth 

iBeacon sensors and connecting to our system . 
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Chatbot t ..... 
0 
Chat App 

Roomminister provides a virtual assistant to help manage your 

meeting and keep you on schedule. The software does the 

following tasks: 

• Book a meeting room 

• Remind your meetings 

• Collaborate with colleagues 

Add Extra Comfort by Ordering Snack & Beverage while Meeting 
Roomminister has a catering module, which automatically responds to any snack and beverage order in a meet

ing. It instantly informs your caterers, at the same time, measures their service level agreements (SLAs) in order 

to ensure the service excellence. 
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Your Premium 

Reserved Meeting Room 
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THE NEW NORMAL  

WORKPLACE SOLUTION 

BAINISYS – Your Trusted

SMART OFFICE Solution Provider 

“Hot Desk Booking Software” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

แพลตฟอร์มที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานพ้ืนท่ีท างานในยุค New Normal 

ซอฟท์แวร์จองที่น่ังท างาน (Hot Desk Booking Software) ช่วยให้ส านักงานยุคใหม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
พ้ืนที่ท างานได้อย่างเป็นระบบและอ านวยความสะดวกให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถจองที่น่ังท างานของตนได้ตาม
สิทธิ์การใช้งานพ้ืนที่ที่บริษัทก าหนดไว้ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และจอภาพแบบสัมผัส 
(Touch Kiosk) ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีฟังก์ช่ันการใช้งานใหม่ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในยุค COVID-19 เช่น การ
ใช้งานโดยไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย และการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพ้ืนที่ เป็นต้น 
ดังน้ันเราจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรช้ันน าในประเทศไทยมากมายเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาส านักงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ ความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน 

ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะท างานรวมถึงการ

เช่ือมต่อกับระบบ Video Conference 

ระบบจองห้องประชุม โต๊ะท างาน และสัมมนา 

รวมถึงการเช่ือมต่อกับระบบ Video Conference 
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ระบบจองห้องประชุม 

ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะท างาน ระบบจองห้องประชุมและการอบรมสัมมนา ระบบจองห้องประชุมพร้อมการควบคุม

แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ 

ระบบจองห้องประชุมการอบรมสัมมนา 

ระบบจองห้องประชุมและโต๊ะท างาน 

ระบบจองห้องประชุม และระบบจอง

รถยนต์ส่วนกลางพร้อมคนขับ 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะของซอฟทแ์วร ์Hot Desk 

Booking เพ่ิมประสิทธภิาพในการท างาน 

ลดตน้ทนุคา่ใช้จา่ยอาคารส านกังาน 

ใชง้านจากอปุกรณใ์กลม้อืคณุได้ทกุทีท่กุเวลา 

ช่วยปรับการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ Activity-based Working  

ที่ตอบสนองการด าเนินธุรกิจในยุค New Normal ได้อย่างเปน็ระบบ รวดเร็ว และมีดรรชนีช้ีวัด

ได้อย่างเปน็รูปธรรม 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ท างานอย่างเป็นระบบและการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้

องค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นเก่ียวกับการเช่าพ้ืนที่ส านักงาน ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงาน 

และค่าไฟฟ้า 

รองรับการใชง้านโปรแกรมที่ตดิตั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก หรือจอภาพแบบสัมผัส 

รวมถงึการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ IoT ตา่ง ๆ เช่น ระบบไฟแสงสวา่งอัจฉริยะ ระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ 

ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ เปน็ต้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานทุกคน   

หากคุณก าลังมองหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การบริหารจัดการอาคารส านักงานแบบครบวงจร ได้แก่ ระบบจองที่จอดรถ (Parking 

Management System) ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management System) ระบบจองห้องประชุม (Meeting Room 

Booking System) ระบบจองที่นั่งท างาน (Hot Desk Booking System) ระบบจองสัมมนาพร้อมห้องพัก (Seminar Registration 

System) ระบบจองรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ (Car & Driver Booking System) ระบบจองห้องเรียน (Classroom Booking 

System) ฯลฯ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ขององค์กรท่าน เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานจริงและสอดคล้องกับวิถีการท างานของ

พนักงานในองค์กรของท่านอย่างแท้จริง 

รองรับการใช้งานร่วมกับ
อีเมลชั้นน า เช่น Microsoft 

Exchange, Microsoft 
Office  365, Google G-
Suite เป็นต้น หรือใช้งาน
แบบ Stand-alone 

System 

โปรแกรมถูกออกแบบภายใต้
มาตรฐานเทคโนโลยีด้านความ
ปลอดภัย “Graph” ที่ใช้การ
เข้ารหัสแบบ OAuth 2.0 
Access Token ที่ให้ความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่
แนะน าจาก Microsoft 

 

โปรแกรมมาตรฐานได้รับการ
ออกแบบเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบ
บริหารที่จอดรถ (Parking 

Management)  ระบบบริหาร
จัดการผู้มาติดต่อ (Visitor 

Management) และระบบบริหาร
อาคารอัจฉริยะ (Building 

Management) ได้ 
 
 

เรามีทีมงานที่ปรึกษาด้าน 
Smart Workplace วิศวกร
ออกแบบระบบ และทีมพัฒนา
โปรแกรม เพ่ือให้ตอบสนองกับ

ความต้องการทางธุรกิจ 
ของคุณ 

 
 

เปดิ-ปดิ โหมด New Normal ตามนโยบายขององคก์รของ

ทา่น ผู้ดูแลระบบสามารถกดเปิดหรือปิดปุ่ม “New Normal” ส าหรับ

มาตรการความปลอดภัยด้านโรคติดต่อ COVID-19 ดังต่อไปนี้ 

• การใช้ระบบจดจ าใบหน้าของพนักงานหรือผู้มาติดต่อเพ่ือลดการสัมผัส 

• การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประชุมหรือท างาน 

• การสวมหน้ากากอนามัยเข้าส านักงาน 

• การนั่งประชุมหรือนั่งท างานแบบเว้นระยะห่างทางสังคม 

 

ทั้งนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ

หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่คุณใช้งานอยู่ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่

ทั้งหมด เพ่ือความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 

ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ทางธรุกจิ 

 

ท างานรว่มกบัระบบทีค่ณุ

ใชง้านอยู ่

 

มาตรฐานความปลอดภยั

ระดบัสากล 

 

ใชง้านรว่มกบัระบบอเีมล

ของคณุ 

 

แพลตฟอรม์ทีช่ว่ยพัฒนาส านกังานของคณุใหท้นัสมยัและตอบโจทยก์ารใชง้านจรงิ 
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บริษัท เบนนิซิส จ ากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 10 ล้านบาท ด าเนินธุรกจิด้าน
โซลูชั่น Smart Workplace, IP Phone Billing System, Digital Signage และที่ปรึกษาโครงการ Smart City 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกจิ ที่เปน็องคก์รช้ันน าระดับโลก 
และระดับประเทศ เปน็จ านวนมาก 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรและการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กร ดงัน้ัน ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้น าเสนอโซลูชั่น Smart Workplace ภายใต้ตราสินค้า 
“ROOMMINISTER” ในประเทศไทย ดว้ยประสบการณท์ างานมากกว่า 15 ปีในธุรกจิคอมพิวเตอร์ท าให้บรษัิทฯ มีความ
เข้าใจความต้องการทางธรุกจิของลูกค้า และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกคา้ได้เปน็อย่างดี ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินธรุกิจทีผ่่านมาเปน็บทพิสูจน์ “เบนนิซิส” ส าหรับการเปน็องคก์รที่เตบิโตอยา่งยั่งยืนเคียงคู่ไปกับ
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกจิของเรา 

เราท างานภายใต้แนวคิด “The Customer, not Technology, is the Core of our Strategy” 

บริษัทฯ มทีีมงานมืออาชีพมากกว่า 50 ชีวติคอยให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และการบริการหลงัการขาย โดยยึดหลัก
แนวคิดการน าเสนอโซลูชั่นให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกบัวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของลูกค้า 
ทั้งน้ีเพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพและการด าเนินชีวิตอย่างเปน็สุข (Well-Being) 

บริษัท เบนนิซิส จ ากัด 

บริษัท เบนนิซิส จ ากัด 

117/8 แจ้งวฒันะ 10 หลักส่ี กรงุเทพฯ 10210 

@roomminister 

Roomminister +66-2094-0800

sale@bainisys.com 

www.bainisys.com 
www.roomminister.com 



WDB-001

Automated hot-desking and desk-hoteling for 
open workplaces

Optimize Workplace Efficiency Built-In ID Reader Built-In Occupancy Sensor

Built-in click-button enables workplaces to 
collect at-desk usage data 

Conveniently check-in and -out through 
NFC/HID ID authentication

Auto-detect and notify about desk-ghosting 
and desk-camping

Peripheral LED Lights Minimalist Mounting All-In-One Design

Different lights to highlight desk status and 
user availability

Adaptive desk and partition surface 
mounting

USB powered for single-wire-installation,
keeping a workspace clean and tidy

Desk Booking Device with Occu-
pancy Sensor and NFC/HID Reader



YES NO

Hi Lisa, our sensor detects that you have been 
away from your seat for more than 15 mins. Do 

you still want to continue your session?

The IAdea Desk Booking Device enables open workplaces to allow 
its users to book free desks through 3rd party software, at-a recep-
tion area, or directly at the desk. Since users can see the availability 
status on each desk, they don’t need to waste time on queuing a 
reception, taking tickets or floating around the facility in search of a 
free space to work.

IAdea Desk Booking Device makes it even more convenient for users 
to directly book a desk in-person, by simply scanning their work-
place-issued ID. This feature also adds another layer of security for the 
user, as desk booking cancellations or extensions must be completed 
with the same user ID.

Scan. Sit. Work.

With IAdea Desk Booking Device, there 
is only one season in open workplaces: 

Hot

Facilitating a 
Frictionless Workplace

With a built-in occupancy sensor, the IAdea Desk Booking Device is  
always watching for desk-ghosting and desk-camping. If a desk  
reservation is not confirmed within a set timeframe, the desk will be  
automatically released. When the device detects an unverified user 
occupying a desk, it will automatically notify management to proac-
tively check the situation.

The Mighty Sixth-Sense

Easy Check-Ins and -Outs 
with Personal ID



Whether it’s mounting on desks or partitions, it  
does it all.

A smart T-Bar design on the back cover allows the 
IAdea Desk Booking Device to pivot and make 
horizontal and vertical adjustments during installation.

Partition surface Table surface Under table

Adjustable, Smart 
& Tidy Installation

With screens and bright lights everywhere these days, it’s easy to  
get distracted. The IAdea Desk Booking Device is deliberately 
designed display-less and with minimal direct lighting, allowing the 
user to work in a distraction-free environment. When the desk is in 
use, the peripheral LED light is automatically turned off to ensure the 
user focuses on their work.

Distraction-less Design

Full-peripheral LED status light

T-bar mountingClick Button

Cable routesBack cover screwOccupancy sensor




