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Seats2meet.com kan dankzij het delen van
documenten via Google Apps zakelijkheid,
snelheid en kundigheid uitstralen

Over Seats2meet.com
• www.seats2meet.com
• Utrecht, Nederland
• Faciliteitenaanbieder

Resultaten
• Delen van agenda en bestanden voorkomt
discussie over verschillende versies
• Directe toegang tot informatie overal ter
   wereld werkt professioneel naar klanten toe
• Het doel van sterkere samenwerking wordt
   bereikt met het centrale beheer via Google Apps

“Documenten aanroepen
op het moment dat erom
gevraagd wordt en dat het
werk door kan gaan terwijl
ik in het buitenland zit, dat
komt op de klanten enorm
professioneel over.”
— Vincent Ariëns, community en
social media expert

Over Google Apps for Business
Google Apps biedt eenvoudige,
krachtige tools voor communicatie en
samenwerking voor bedrijven van elk
formaat. Deze oplossingen, gehost door
Google, vereenvoudigen de organisatie,
minimaliseren het onderhoud en verlagen
de IT-kosten. Met Gmail for business,
Google Calendar, Google Groups en
geïntegreerde instant messaging kunnen
gebruikers onderweg continu met
elkaar in contact blijven en met elkaar
communiceren. Door het gebruik van
Google Docs kunnen zij bestanden delen
en realtime samenwerken en zijn alle
versies van een document overzichtelijk en
beschikbaar, waar men ook werkt.
Voor meer informatie gaat u naar:
www.google.nl/apps

In 2007 ontstond er een verandering in de markt. Grote corporate businesses
slonken en het aantal ZZP’ers nam toe. Op het snijvlak van die twee werelden
heeft Seats2meet.com een ‘nieuwe economie’ ontwikkeld met een nieuwe visie:
co-working in meetingspaces en workspaces. In twee woorden is het doel van
Seats2meet.com ontmoetingen faciliteren. De filosofie van Seats2meet.com:
kennisdeling in plaats van kennisbezit. De werkwijze: wanneer een persoon
openstaat voor ontmoeting en samenwerking, faciliteren zij deze samenkomst
met werkplekken, workshop-, vergader- of ontmoetingsruimtes, eten en drinken.
Vincent Ariëns is de initiator geweest van het installeren van Google Apps. Hij
nam de kennis mee vanuit zijn privégebruik en er is een pilot ontwikkeld vanuit
het ‘sociale medialab’ van Seats2meet.com, Cyberdigma. Vervolgens zijn ze in
2008 overgestapt. Het 15-koppige overkoepelende team maakt er intensief en
tevreden gebruik van. Maar omdat ze het vóór de zakelijke versie kwam al op
persoonlijke basis gebruikten, moet de totale integratie in de nabije toekomst
nog plaatsvinden zodat alles onder één noemer gebracht kan worden bij de vele
binnen- en straks zelfs buitenlandse locaties.
Zo gebruikt men op dit moment nog privéagenda’s en Gmail naast de centrale
vorm, maar het gebruiksgemak, het professionele mobiele werken en de
snelheid van Google Apps wordt zeer gewaardeerd. Er is een veel snellere
uitwisseling van gegevens via Gmail vanaf elke plek in de wereld en het voor
Seats2meet.com zo belangrijke samenwerken heeft een sterke positieve
ontwikkeling ondergaan door het kunnen delen van de agenda en bestanden.
Wat een enorm voordeel is, is dat men niet meer met versienummers van
documenten hoeft te werken: geen voortdurend gewijzigde versies meer die
heen en weer geschoven hoeven te worden tussen verschillende personen.
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