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 BACHMANN este o companie recunoscută pe plan 
național și internațional pentru calitatea și competența 
din domeniul electrotehnicii. Până în prezent, am 
reușit în repetate rânduri să impulsionăm piața în 
mod decisiv și să oferim produse care să aducă 
plusvaloare clienților noștri din întreaga lume.

Noutatea este că lumea în care trăim a devenit din 
ce în ce mai imprevizibilă. Cerințele de mâine sunt 
cu totul diferite de cele de azi, iar cele de poimâine 
ar trebui anticipate deja de pe acum. De aceea, 
produsele și componentele individuale au devenit 
între timp insuficiente. Viitorul este al sistemelor, 
platformelor și serviciilor digitale. Și exact spre această 
direcție ne îndreptăm și noi astăzi. Gama noastră Next 
Generation Office este cea mai bună dovadă în acest 
sens. Așteptăm cu bucurie să explorăm această lume 
nouă, alături de voi.

Hans-Peter Wulf | Head of Global Sales

www.bachmann.comwww.next-generation-office.bachmann.com
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Fii zilnic pregătit 
pentru schimbare. 

Acționează mai rapid 
și mai eficient.

Fii flexibil și nu pierde 
din vedere propriile valori.

Sună cunoscut, nu-i așa?
Nu doar digitalizarea este o parte permanentă a mediului de 
lucru. Cerințele angajatorului și ale angajatului cresc mereu, iar 
spațiul de lucru trebuie să evolueze în același ritm. Nu doar 
digitalizarea este o parte permanentă a mediului de lucru. 
Așteptările din partea angajatorilor sunt tot mai mari, iar 
angajații la rândul lor au așteptări tot mai mari de la spațiul 
de lucru. 

Flexibilitatea ocupă astfel cel mai important loc: psihic, social 
și fizic. Infrastructurile rigide de birouri stânjenesc deseori 
spațiile libere dorite. Un obstacol în calea productivității? 
Absolut! 

Munca în echipă și în cadrul unui proiect sunt o provocare 
pentru dinamica spațiilor. E timpul să punem la încercare 
funcționalitatea și cerințele de viitor ale formelor flexibile din 
cotidianul vieții profesionale.

Ne
w 
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Temele viitorului
Desk-Sharing, munca în echipă și activitățile dinamice, nein-
fluențate de timp și spațiu, preferabil într-o ambianță plăcută: 
acestea sunt temele importante pentru angajatori și angajați. 
Ambianța potrivită și echipamentul adecvat devin tot mai 
importante pentru o activitate eficientă și productivă.

Aceste noi forme de activitate (New Work) necesită printre 
altele o infrastructură de clădiri și stații de lucru adaptate 
la cotidianul modern. Din acestea fac parte de exemplu 
instrumente flexibile pentru lucru și prezentare, precum și 
concepte noi pentru birouri și încăperi. 

O transformare care pe termen mediu creează mai multă 
satisfacție și crește calitatea muncii, iar pe termen lung 
economisește resurse de infrastructură și costuri pentru 
companii.

Cum arată  
biroul 
de mâine?
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Răspunsul nostru
Cercetarea și dezvoltarea intensivă din domeniul New Work 
ne ajută să oferim deja în prezent tehnologii inovatoare, care 
pregătesc companiile în cel mai bun mod posibil pentru 
cerințele de mâine și poimâine.

Prin soluțiile noastre Next Generation Office furnizăm 
sisteme inteligente, care oferă o plusvaloare considerabilă. 
Utilizatorul este în prim-plan la  BACHMANN. Soluțiile noas-
tre sunt intuitive și flexibile. Ele conving datorită designului 
modern, dar și prin gradul ridicat de funcționalitate.

Abordarea noastră
Structurarea flexibilă și eficientă a cotidianului de la manage-
mentul mutărilor până la munca în echipă. În plus, contribu-
im la crearea unor medii de lucru plăcute pentru oameni și la 
furnizarea de instrumente care le ușurează viața.

Bine ați venit 
în biroul 

viitorului.
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Next Generation Office
Soluțiile noastre ingenioase vă oferă exact funcționalitatea 
de care aveți nevoie, pentru un mediu de lucru al viitorului 
flexibil și eficient. Infrastructurile rigide sunt de domeniul 
trecutului. Gama de produse Next Generation Office vă ajută 
să transformați provocările în oportunități și teama în curiozi-
tate. Ea va aduce și un plus de bunăstare la locul de muncă.

Economie sustenabilă
Un ajutor pentru managerii departamentelor Human 
Resources și Facility: sistemele noastre îndeplinesc 
cerințele pentru managementul stațiilor de lucru și susțin 
economisirea resurselor de infrastructură.

Convinge-te singur!
În următoarele pagini te invităm să descoperi chiar azi 
biroul viitorului. Vă vom prezenta sisteme adaptive, care 
reacționează cu ușurință la schimbările aduse de viitor, 
insuflând confort și flexibilitate în activitatea cotidiană. 
Indiferent dacă vorbim de birouri Open Space, afaceri 
start-up sau companii mari: varietatea componentelor 
noastre tehnice oferă soluția optimă pentru fiecare ambianță. 
Descoperă singur!
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Decide singur 
unde începe 
viitorul! 

Let’s meet
Ai nevoie de consiliere individuală sau vrei să afli mai 
multe despre Next Generation Office? 
Ne-am bucura sa avem un schimb de idei personal cu tine. 

54

iotspot
Vino și descoperă cu iotspot integrat în panoul nostru 
de racord pentru suprafețe de lucru eficiența adusă de 
Desk Sharing și managementul stațiilor de lucru.

16

30 42
Monitorul 
Independent 
Mergem în sala de ședințe sau spontan la colțul 
de cafea? Collaboration? Foarte simplu, îți 
vom arăta cum, cu Monitorul Independent, 
flexibil și peste tot.

Independent 
Workplace
Nu fii timid, intră!  
Îți vom arăta diverse situații de Flexible Work 
cu al nostru Independent Workplace.
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Birou de la domiciliu, ședințe și proiecte tot mai numeroase; 
din cauza acestor activități birourile nu mai sunt ocupate 
permanent, ceea ce creează costuri inutile pentru angajator. 
Ajutorul vine de la managementul eficient al stației de lucru, 
precum și de la o nouă modalitate de lucru: Desk Sharing.

Co-Working-Spaces sau spații mari de birouri: alegerea fle-
xibilă a stațiilor de lucru are ca obiectiv, alături de reducerea 
costurilor, încurajarea schimburilor dintre colegi și creșterea 
productivității. Mulți angajați din Fexible Offices se confruntă 
însă zilnic cu căutarea unei stații de lucru libere, găsirea par-
tenerilor de proiect sau căutarea unui spațiu liniștit. Și asta 
deși în multe cazuri Facility Monitoring indică un procent 
redus de ocupare a birourilor. 

Sistemul de rezervare iotspot le facilitează angajaților găsirea 
și rezervarea rapidă și simplă a stațiilor de lucru.

Mereu în 
căutarea 
unei stații 
de lucru?

iotspotiotspot

Platforma inteligentă iotspot workspace îndeplinește atât 
cerințele din perspectiva angajatorului (Facility Monitoring), 
cât și cele din perspectiva angajatului (Hospitality).

Folosirea inteligentă a resurselor
Responsabilii pentru spațiile cu birouri vor primi astfel 
informații despre ocuparea birourilor, precum și analize ale 
gradului de ocupare a stațiilor de lucru, informații valoroase 
pentru optimizarea costurilor și a stațiilor de lucru. 

Contribuția noastră la New Work
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Share a desk, share a project
Datorită aplicației inteligente furnizate de iotspot nu mai stă 
nimic în calea unui început de zi confortabil: doar deschideți 
aplicația și sunteți gata! 

Cu panoul de racord pentru suprafețe de lucru de la 
 BACHMANN cu iotspot integrat, căutarea obositoare a unui 
spațiu liber, a unui partener de proiect sau a unui spațiu 
liniștit rămâne în trecut. Căutarea și rezervarea rapidă și 
necomplicată a stațiilor de lucru și a sălilor de ședințe.

Locații diferite? Nicio problemă! Aplicația afișează toate 
clădirile și etajele. Ai chiar și posibilitatea de a alege – între o 
vedere standardși o vedere detaliată sub formă de hartă, cu 
posibilitate de extindere a spațiului de lucru.

Rezervarea 
stației 
de lucru 
indiferent 
de locație

iotspot iotspot

iotspott
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Informații dintr-o singură privire
Lobby Screens predefinite sau configurate individual oferă 
rapid utilizatorilor o privire de ansamblu asupra gradului de 
ocupare și asupra disponibilității stațiilor de lucru și a sălilor 
de ședință de pe fiecare etaj.

Ai uitat să rezervi un birou și toate locurile sunt ocupate? 
Nicio problemă. Aplicația afișează disponibilitatea în alte 
locații din cadrul companiei – scăpați de drumuri inutile!

Sistem de rezervare 
personalizat

Lobby Screens 
individuale

iotspot iotspot

Străzi blocate, mijloace de transport defecte? În ciuda 
haosului din trafic, datorită sistemului personalizat de 
rezervare iotspot, ajungi la birou relaxat.

Noul loc preferat: biroul
Un sistem, multe componente, personalizate pentru orice 
locație: panourile noastre de racord pentru suprafețe de 
lucru* cu sistemul de rezervare integrat pot fi adaptate 
individual nevoilor diferitelor infrastructuri de birouri, dar și 
dorințelor personale.

iotspot oferă numeroase funcții, care vor transforma biroul 
în noul loc preferat. Acestea sunt disponibile începând de 
la varianta de bază, până la pachetul complet „fără griji”, iar 
dezvoltarea lor este departe de a fi încheiată.

Co-working Features
Datorită funcției de căutare integrate în aplicație (dacă este 
activată), îți găsești rapid colegul preferat sau partenerul de 
proiect. 

Vrei astăzi să stai lângă un coleg special sau vrei să ai 
echipa în apropiere? Invită persoane la stațiile de lucru aflate 
în apropierea ta, prin folosirea unei aplicații Messenger. 
Colegii pot face o rezervare prin linkul transmis și colaborarea 
poate începe.

Toate acestea spontan, fără aplicație? Nicio problemă!
Ai uitat telefonul acasă sau nu ai semnal în tramvai: găsești 
imediat un loc liber și poți începe să lucrezi. Senzorii 
înregistrează prezența persoanelor și transmit informația 
către iotspot prin Bluetooth, iar iotspot va deveni portocaliu.

Cercurile colorate LED se aprind și indică statusul actual al 
stației de lucru: liberă, rezervată sau ocupată.

*  următoarele produse 
 BACHMANN sunt  
compatibile cu iotspot 

   CONFERENCE 
TOP FRAME 
CONI 
POWER FRAME 
DESK 2 
DESK 2 ALU BLACK 
DESK RAIL 
DESK
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Plug & Play – 
mai simplu 
de atât nu 
se poate

Întreabă 
Facility 
Dashboard

Conectați și începeți
O singură configurare rapidă: toate modulele platformei 
iotspot sunt produse Plug & Play. Acestea pot fi folosite fără 
integrare în infrastructura IT. Economisești astfel timp și 
resurse. Datorită conectării la Cloud prin LTE-M, este nevoie 
doar de un racord la curent pentru a integra iotspot în biroul 
tău. 

Iotspot poate fi extins prin servicii suplimentare bazate pe 
API-uri deschise.

iotspot iotspot

Totul la îndemână – de la încăpere la climă
Câte stații de lucru și săli de ședință sunt de fapt ocupate? 
Cu Dashboardurile predefinite sau cu configurare individuală 
poți evalua, de exemplu, utilizarea stațiilor de lucru sau 
a sălilor de ședință în anumite intervale de timp. Datele 
sunt colectate în conformitate cu RGPD de senzorii stației 
de lucru sau senzorii din încăpere și sunt transmise prin 
modulele iotspot în Cloud. 

Rapoartele furnizează informații valoroase către 
managementul clădirii despre procentul de ocupare și 
despre utilizarea spațiului. Pe baza acestora pot fi definite 
măsuri de optimizare, de exemplu, navetele și reducerea 
echipamentelor, a birourilor sau a materialelor.

Te simți în formă și ideile vin pe bandă rulantă? Sau aerul 
din încăpere conține prea puțin oxigen și ești obosit și 
neproductiv? 

iotspot poate măsura pe lângă gradul de ocupare al 
încăperii, chiar și climatul acesteia. De altfel poți face 
configurările necesare astfel încât să asiguri condiții de 
creativitate și productivitate maximă pentru viitoarele ședințe.
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iotspot iotspot

Workspace Plattform

Senzor de prezență pentru încăpere
Senzorul conectat prin Bluetooth recunoaște 
prezența persoanelor dintr-o sală de ședințe. 
Senzorul opțional de headcount numără per-

soanele prezente în conformitate cu RGPD.

Senzor pentru calitatea aerului
Senzorul opțional pentru calitatea aerului 

măsoară climatul din sală (temperatură, CO2 
și umiditatea aerului), poate fi integrat în 

senzorul pentru prezența din sală.

Facility Dashboard
Evaluările detaliate și informațiile care reies 

din acestea cu privire la gradul de ocupare 
a clădirii contribuie pe termen lung la 

optimizarea costurilor.

API-uri de date și aplicații integrate
iotspot facilitează posibilități personalizate 

de integrare pentru diverse procese de 
sistem, ca de ex. Office 365, Business Suite, 

managementul accesului sau aplicații de 
sănătate și securitate.

Planifici și 
economisești 
inteligent

Biroul de poimâine: pentru angajați, managementul 
clădirii și Resurse Umane, oferit astăzi.
În fiecare zi aceeași lungă căutare pentru o stație de lucru? 
Echipa proiectului e în cealaltă parte a clădirii? Sau gradul 
de utilizare a stațiilor de lucru este prea redus? Urmările: 
angajați nemulțumiți și costuri ridicate cauzate de birouri 
scumpe, goale.

Soluția noastră: integrarea iotspot în panourile noastre de ra-
cord pentru suprafețe de lucru! Platforma de lucru inteligentă 
iotspot convinge prin sistemul intuitiv de rezervare, un sistem 
sofisticat de management al stațiilor de lucru și numeroase 
alte funcții. Simultan  BACHMANN dotează fiecare loc cu 
racorduri electrice similare, ca de exemplu prize, conexiuni de 
date sau opțiuni de încărcare. Birourile vor fi astfel dotate în 
mod confortabil pentru toți angajații.

Senzor de prezență pentru  
stațiile de lucru

Senzorul cu baterie și conectat prin Bluetooth 
înregistrează persoanele prezente la birou.

Planurile și rutele clădirilor
Serviciu opțional care indică utilizatorilor stația 
de lucru rezervată și îi ajută să o localizeze 
ușor, prin funcția pentru rute.

Stația de lucru și rezervarea 
sălilor
Puteți rezerva stații de lucru și săli de ședințe 
libere în timp real.

Co-working Features
Opțiune de căutare pentru colegi și funcție 
de invitație prin Messenger pentru stațiile de 
lucru învecinate.

Aplicații integrate
Posibilitate de integrare a aplicației 
iotspot în alte aplicații.

Hospitality
Facility 

Monitoring

Evidența disponibilității
Lobby Screens sau aplicația iotspot indică 
dacă o stație de lucru este liberă, rezervată 
sau ocupată, în conformitate cu RGPD.
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Extensie individuală: începeți cu IoT-Hardware și extindeți 
sistemul cu servicii inteligente. Nicio problemă! Noi vă livrăm 
pachetul perfect.

iotspot poate fi integrat în următoarele panouri de racord 
pentru suprafețe de lucru: 
CONFERENCE, TOP FRAME, CONI, POWER FRAME, 
DESK 2, DESK 2 ALU BLACK, DESK RAIL, DESK

Structurarea eficientă 
și comodă a activității 
profesionale cotidiene

Un sistem care aduce încântare și oferă 
diverse evaluări pentru managementul clădirii 
si bunăstare pentru angajați în conformitate cu 
prevederile Resurselor Umane. Diverse evalu-
ări pentru managementul clădirii și bunăstare 
pentru angajați în conformitate cu prevederile 
Resurselor Umane. Toate acestea sunt oferite 
de platforma iotspot furnizată de companie, 
independent de infrastructura IT a clădirii.

Extensiile opționale cresc funcționalitatea: 
printre altele poate fi măsurat climatul încăperii 
de la stațiile de lucru sau din sălile de ședință.

Mai multă productivitate, mai puține 
costuri
Cu iotspot flexibilitatea devine o realitate: 
angajații din Open Spaces își găsesc locul 
fără probleme și conectează aparatele finale 
mobile în mod simplu la panoul de racord 
pentru suprafețe de lucru  BACHMANN. 
Rezervați un loc de acasă, relaxat în timp ce 
vă beți cafeaua, apoi veniți la serviciu și puteți 
începe lucrul. Începerea activității profesionale 
cotidiene devine astfel evenimentul preferat 
al dimineții, motivația este încurajată, iar 
productivitatea angajaților crește.

Un plus pentru companie? Utilizarea 
inteligentă a spațiilor susține pe termen lung 
economia resurselor de infrastructură.

Distribuția optimă a energiei electrice
Începeți lucrul imediat: cu iotspot nu numai 
căutarea unui spațiu de lucru este simplă: 
biroul este echipat cu racorduri la curent 
datorită DESK 2

Modul iotspot integrat
Marcat cu un simbol unic; cerc luminat LED pentru 
identificarea stării; suportă conectivitatea LTE-M, 
NFC, Beacon și Bluetooth

Încărcător USB
Încărcătoarele USB universale integrate în DESK 2 
permit încărcarea confortabilă a aparatelor mobile

Modul Custom
Structurare flexibilă: alături de iotspot, sub formă de 
componentă centrală, DESK 2 poate fi echipat cu 
conexiuni video, audio și de rețea

DESK 2
Îndeplinește cele mai mari cerințe de funcționalitate, calitate, 
design și flexibilitate

iotspot iotspot
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Decide singur 
ce spațiu 
descoperi în 
continuare!

Let’s meet
Ai nevoie de consiliere individuală sau vrei să afli mai 
multe despre Next Generation Office? 
Ne-am bucura de un schimb de idei personal cu tine. 

54
Monitorul 
Independent 
Mergem în sala de ședințe sau spontan la colțul 
de cafea? Collaboration? Foarte simplu, îți 
vom arăta cum, cu Monitorul Independent, 
flexibil și peste tot.

Independent 
Workplace
Nu fii timid, intră! Îți vom arăta diverse situații 
de Flexible Work cu al nostru Independent 
Workplace.

iotspot
Vino și descoperă cu iotspot integrat în panoul nostru 
de racord pentru suprafețe de lucru eficiența adusă de 
Desk Sharing și managementul stațiilor de lucru.

16

30 42
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Ședință 
spontană? 
Nicio 
problemă!

Munca individuală este de domeniul trecutului: echipele și 
proiectele sunt de mult parte din cotidian. Și la ce să ne 
așteptăm de la viitor?

Pe viitor cuvântul magic va fi Collaboration. Diferența?

Pe viitor colegii nu doar că vor munci în echipă, dar vor și 
prelucra proiectele împreună și simultan. Pentru companii nu 
mai este suficientă crearea unei baze pentru o infrastructură 
IT modernă cu soluții Cloud și programe online. Pentru a 
putea susține activitatea în mod optim prin colaborare, se 
schimbă și cerințele pentru spațiile de birouri. Colaborarea și 
comunicarea în echipă trebuie să funcționeze atât online cât 
și offline. Prezentările spontane și munca în echipă a 
angajaților nu mai pot fi un obstacol. 

Zonele și infrastructurile flexibile de birouri sunt soluțiile 
pentru munca de colaborare în echipă.

Independent

       Monitor
Independent

       Monitor

Noi modalități de a lucra, noi cerințe. Stația de lucru moder-
nă trebuie să se adapteze cu flexibilitate la mediul de lucru. 
Conținuturile vizuale trebuie să poată fi partajate rapid și 
simplu cu colegii, clienții sau partenerii. 

Monitorul Independent îndeplinește aceste cerințe: prin 
pachetul de acumulatori, monitorul poate fi utilizat acolo 
unde este nevoie de el, indiferent de infrastructura clasică, 
cum ar fi prizele, racordurile la rețea sau aparatele conectate 
prin cabluri.

Flexibil, fără cabluri și mobil: 

Inovația întâlnește prezentarea
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Fie la stația de lucru sau în sala de ședințe: Cu Monitorul 
Independent cu baterie partajezi conținuturi vizuale cu echi-
pa de proiect, clienți și parteneri. Doar iei monitorul și îți faci 
prezentarea independent de infrastructura clădirii. Nu mai 
sunt săli libere sau ai uitat să rezervi? Nicio problemă! Mută 
ședința în colțul de cafea, nu depinzi de o sală și ești flexibil.

Faci prezentarea fără cablu sau te consulți virtual cu colegii 
aflați în celălalt capăt al lumii: un afișaj de înaltă rezoluție și 
difuzorul integrat asigură cea mai bună calitate.

Monitorul Independent Monitorul Independent

Cel mai înalt grad de 
mobilitate
Datorită bateriei externe 
poate fi amplasat oriunde, 
fără cabluri deranjante, cu 
role pentru o deplasare 
ușoară.

Baterie cu autonomie 
mare
Prezentare fără cablu pe 
durata unei zile de muncă și 
reîncărcare în timpul nopții.

Reglare electrică pe 
înălțime
Înălțimea perfectă fie că stați 
jos sau în picioare.

Cel mai înalt grad de 
funcționalitate
Datorită soluției Plug & 
Play poate fi utilizat flexibil, 
simplu și fiabil de diferiți 
utilizatori.

Compatibilitate excelentă
Poate fi echipat cu diverse 
componente tehnice, pre-
cum sisteme de prezentare 
WI-FI sau Digital Signage 
Players.

Amplasarea, 
conectarea și 
prezentarea 
simplificate!
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Biroul perfect  
dotat

Indiferent unde, când și la ce oră! Cu Monitorul Independent, 
orice sală de ședințe devine locul preferat al angajaților. 
Problemele deranjante de conectare țin de domeniul 
trecutului: acum este vremea prezentărilor spontane. 
Ședințele, evenimentele sau conferințele se integrează 
perfect în cotidianul unui loc de muncă dinamic.

Mobil și fără efort pentru cablări: monitorul poate fi folosit 
la fel de bine atât în spații mari de birouri, cât și în Huddle 
Rooms, în săli de conferințe sau la cantină.

Monitorul Independent  Monitorul Independent

  Ideal pentru conferințe 
sau ședințe și prezentări 
restrânse în cadrul 
evenimentelor și târgurilor

  Transmiterea semnalelor 
audio și video fără cablu

  Funcție Plug & Play pentru 
redarea și partajarea 
conținuturilor din prezentări

Afișați conți-
nuturi oriunde 
și oricând

Partajare facilă a conținuturilor vizuale la Point of Sale, la 
târguri sau evenimente? Nicio problemă! Cu monitorul 
independent ajungi la clienții din afara biroului. 

  Monitor cu baterie cu 
Digital Signage Player: Ideal 
pentru acțiuni publicitare și 
Info Screens

  Conținuturile cardurilor SD 
pot fi redate automat în 
Loop

  Control de la distanță: 
redarea conținuturilor din 
locații diferite
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Monitorul Independent Monitorul Independent

Structură produs

Rezoluție: 
3840 x  2160 pixeli

Afișaj 
de 58"

Reglare electrică 
pe înălțime

Compartiment de depozitare

Role foarte mobile

Baterie externă înlocuibilă

Mânere

Alte detalii: 

  Difuzoare integrate 

  Autonomie baterie 
cca 6–8 ore 

  Buton lateral pentru regla-
rea electrică pe înălțime 

  Mânere pentru deplasarea 
sistemului complet 

  Adecvat pentru spații de 
lucru în picioare sau pe 
scaun
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Monitorul Independent Monitorul Independent

Make it simple: 
Configurație de bază

Make it special: 
Configurație individuală

Extinderea flexibilă a configurației: adaptează Monitorul 
Independent la biroul tău. Cerințele variate ale cotidianului din 
birou pot fi îndeplinite prin numeroase opțiuni.

Interesat de leasing? 
Comunică-ne opțiunile tale. Prin leasing distribui costuri în 
sume lunare constante, ușor de calculat.

Bateria externă, căruciorul media și afișajul formează dota-
rea de bază necesară pentru utilizarea flexibilă a Indepen-
dent Monitor.

  Configurarea optimă a 
sistemului pentru diverse 
domenii de utilizare

  Prezentarea și furnizarea 
informațiilor așa cum 
dorești

  Personalizare conform 
cerințelor clientului, la 
cerere

  Consiliere pentru domeniul 
tău de aplicare

Basic 
Bundle

Digital 
Signage 
Bundle

Meeting 
Bundle

Furniture 
Bundle

Basic 
Bundle

Basic 
Bundle
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Decide singur 
ce spațiu 
descoperi în 
continuare!

Let’s meet
Ai nevoie de consiliere individuală sau vrei să afli mai 
multe despre Next Generation Office? 
Ne-am bucura de un schimb de idei personal cu tine. 

54
Monitorul 
Independent 
Mergem în sala de ședințe sau spontan la colțul 
de cafea? Collaboration? Foarte simplu, îți 
vom arăta cum, cu Monitorul Independent, 
flexibil și peste tot.

Independent 
Workplace
Nu fii timid, intră! Îți vom arăta diverse situații 
de Flexible Work cu al nostru Independent 
Workplace.

iotspot
Vino și descoperă cu iotspot integrat în panoul nostru 
de racord pentru suprafețe de lucru eficiența adusă de 
Desk Sharing și managementul stațiilor de lucru.

16

30 42
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Unde te  
vei așeza 
mâine?

Clădirile devin din ce în ce mai „inteligente”, iar nevoia de 
infrastructuri flexibile și confortabile în clădiri devine tot mai 
accentuată. Acest lucru este valabil și pentru structurile pen-
tru alimentarea cu energie. Companiile își schimbă mediile de 
lucru, apelând chiar la concepte complete New Work. Apar 
concepte flexibile de exploatare a spațiului. În același timp, 
modul de colaborare s-a modificat semnificativ în ultimii ani. 

Echipele de proiect dinamice, interdisciplinare se întâlnesc 
la ședințe spontane, conceptul Collaboration câștigând o 
semnificație tot mai importantă. Spațiul de lucru modern nu 
trebuie să fie doar eficient din punct de vedere energetic, ci în 
plus, trebuie să poată fi adaptat flexibil în cazul restructurări-
lor și mutărilor. Nu în ultimul rând, se solicită în egală măsură 
utilizarea confortabilă, alături de un design atractiv, care se 
adaptează interiorului inovator al spațiului modern de birouri.

Independent

  WorkplaceIndependent

  Workplace

Se modifică echipele sau e nevoie de un nou concept de 
spațiu? Collaboration, Flexible Work, Co-Working-Spaces: 
cu Independent Workplace de la  BACHMANN, situațiile 
New Work sunt implementate în mod simplu, flexibil și 
dinamic. Creativ și liber: sistemul fără cablu este format din 
anumite componente care asigură independența de rețeaua 
de curent electric și de infrastructura clasică a clădirii. Stația 
de lucru poate fi relocată imediat în orice loc preferat. 

Se livrează un kit cu sistem extensibil pentru Independent 
Workplace. Kitul este format din componente care asigură 
mobilitatea și spontaneitatea pe care vi le doriți. Datorită 
unui sistem inovator de baterie externă, autonomia se 
întinde pe programul unei zile de lucru.

Flexibil. Dinamic. Birou.
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Transformăm 
rigiditatea în 
libertate și 
dinamism

Dimineața, începi cu verificarea e-mailurilor înainte de luarea 
deciziilor în cadrul echipei de proiect sau înainte de colecta-
rea ideilor prin brainstorming? În viitor orice situație din 
activitatea zilnică va funcționa doar cu un birou. Se ia doar o 
baterie, se găsește un birou, se montează Docking Station 
și se adoptă situația preferată de muncă: cu Independent 
Workplace, toate situațiile New Work se pun în practică în 
mod simplu și dinamic.

Locul preferat nu mai este liber? Nicio problemă datorită 
Multi-Converter! E nevoie doar de laptop, telefon mobil și 
un mouse cu USB, o stație de lucru liberă și să te conectezi. 
Multi-Converter transformă tensiunea continuă a bateriei în 
tensiunile DC adecvate pentru aparatele finale compatibile. 
Gata cu obstacolele tehnice, doar libertate care inspiră: 
noua formă a activității flexibile.

S-a încheiat ziua de lucru? Împachetezi lucrurile și conectezi 
bateria la stația de încărcare sau la rețeaua de curent 
electric: 24 de ore Clean Desk!

  Configurarea stației de 
lucru după nevoie 

  Independent de structura 
clădirii

  Vechi, nou sau temporar: 
se adaptează la orice 
ambianță

Independent Workplace Independent Workplace
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Încă la 
capitolul 
transformare 
sau deja 
independent?

Mărire, micșorare sau transformare: cu Independent 
Workplace înlocuiți flexibil spațiul de lucru. Pe viitor 
companiile, managementul clădirilor sau Resursele Umane 
pot planifica independent de rețeaua de curent electric. 
Datorită noii forme a stației de lucru sunt eliminate sistemele 
de instalare pentru podea și pozările cablajelor.

  Fără podele duble, cutii 
îngropate sau paturi de 
cabluri

  Reducerea investiției în 
infrastructura clădirii 

  Restructurarea fără 
probleme a clădirii și baza 
flexibilității maxime pentru 
clădirile noi

  Utilizarea simplificată a 
spațiilor temporare

  Utilizarea optimă a spațiului

Independent Workplace Independent Workplace



48 49www.bachmann.comwww.next-generation-office.bachmann.com

Independent Workplace Independent Workplace

Elaborat. 
Funcțional. 
Flexibil.

Un sistem modular care pune dinamismul în practică: 
Angajații pot lucra în situații de lucru sau în medii schimbă-
toare pe durata întregii zile de muncă.  BACHMANN garan-
tează cel mai înalt grad de flexibilitate prin kitul sistem al 
Independent Workplace.

 3

Panouri de  
racord pentru 
suprafețe de lucru
Panouri de racord pen-
tru suprafețe de lucru 
adecvate, disponibile 
la cerere. Componen-
tele pot fi montate pe 
diverse materiale

1

StarTech® 
Port-Replicator
Distribuire inteligentă: Port 
Replicator funcționează simultan 
ca interfață pentru date și 
alimentare cu curent pentru 
laptopuri. Adaptorul dual HDMI 
conectează laptopul cu USB-C la 
două monitoare, conținuturile 
putând fi afișate în mod flexibil.

•  Alimentare cu curent prin USB-C
•  Racorduri HDMI
•  Racorduri USB-A

 2

Dispozitiv de încărcare 
Portabil sau fix: dispozitivul de în-
cărcare, atașabil pe mese sau di-
verse suprafețe datorită suportului 
opțional, încarcă bateria externă 
Ll1000 simplu pe timpul nopții.

•  Putere: 130 W
•  Fără zgomot

 2

1

 3

Monitor Hannspree
Monitorul laptopului este prea mic? 
Nicio problemă! Cu posibilitatea de 
a integra până la două monitoare 
Hannspree, alimentate cu energie prin 
USB-C, vei putea vedea conținuturile 
de pe ecran în mărimea lor completă.

•  Monitor 27" LED Backlight 
•  Rezoluție 1920 x 1080 FullHD 
•  Difuzoare integrate 
•  Funcție de pivotare 
•  Suport cu picior cu înălțime  

reglabilă
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Independent Workplace Independent Workplace

Îndeplinește 
toate dorințele, 
chiar și pe ale 
tale!
Sistem adecvat pentru orice necesitate: de la stația de 
lucru Touch-Down până la soluția completă, de la fix până 
la mobil. Diversele caracteristici și produse din categoria 
accesorii asigură și mai multă flexibilitate și bunăstare.

 3
 4

 1

 1

Braț pentru monitor ZG1
Problemele legate de postură, 
precum durerile de spate, sunt 
de domeniul trecutului grație 
brațului ZG1 pentru monitor. 
Posibilitățile sale comode de 
reglare, adecvate pozițiilor de 
muncă variabile, individuale, asigură 
ergonomie la stația de lucru.

•  Poate fi montat de sus pe suprafața 
de lucru

• Monitoare de până la 34" și 11 kg
•  Clean Desk datorită cablurilor 

ordonate
•  Siguranță datorită funcției 180°-Lock
•  Pivotare 360°

 2

 3
Baterie externă Ll1000
Componenta esențială a kitului 
sistem autonom: bateria asigură 
alimentarea cu curent a stației de 
lucru. După fixarea completă a 
Ll1000 în Docking Station, pot fi 
utilizate aparatele finale. La 
acționarea unui buton, afișajul cu 
LED indică stadiul actual al încărcării.

•  Tehnologie: litiu-ion
•  Greutate: cca 6,5 kg
•  Conținut de energie: 960 Wh

 2
Multi-Converter 
Fie că e vorba de telefon mobil, laptop 
sau monitor: unitatea DC de distri-
buție a energiei electrice formează o 
interfață între diversele aparate finale și 
alimentarea cu curent. Aceasta trans-
formă tensiunea neregulată a bateriei 
și alimentează hardware-ul compatibil 
cu tensiunea de operare necesară.

•  Tensiune de intrare de 40-60 volți
•  Mufă WIELAND GST15i2 

24 VDC / max. 4,5 A (reglare electrică 
pe înălțime, corp de iluminat cu LED)

•  Mufă WIELAND GST15i2 
12 VDC / max. 1,5 A

•  USB-A cu 5 V / 3 A (telefon inteligent, 
tabletă, Wireless Charger) 

•  USB-C Power Delivery până la 
max. 20 V / 3 A (notebook, monitor)

4
Docking Station
Pentru descărcare sau încărcare: 
Docking Station este omologul 
bateriei externe Ll1000. Fixat elegant 
sub birou, asigură în combinație cu 
bateria autonomia Independent 
Workplace față de rețeaua de curent 
electric. În combinație cu dispozitivul 
de încărcare, casetierele sau alte 
piese de mobilier se transformă 
într-o stație de încărcare pentru 
baterie.
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Ai vizitat  
deja celelalte 
domenii 
din Office? 

Let’s meet
Ai nevoie de consiliere individuală sau vrei să afli mai 
multe despre Next Generation Office? 
Ne-am bucura de un schimb de idei personal cu tine. 

54
Monitorul 
Independent 
Mergem în sala de ședințe sau spontan la colțul 
de cafea? Collaboration? Foarte simplu, îți 
vom arăta cum, cu Monitorul Independent, 
flexibil și peste tot.

Independent 
Workplace
Nu fii timid, intră! Îți vom arăta diverse situații 
de Flexible Work cu al nostru Independent 
Workplace.

iotspot
Vino și descoperă cu iotspot integrat în panoul nostru 
de racord pentru suprafețe de lucru eficiența adusă de 
Desk Sharing și managementul stațiilor de lucru.

16

30 42
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În diversele spații ți-am prezentat diferite scenarii ale 
viitorului: de la Desk Sharing, la Collaboration, până la 
Flexible Work. Soluțiile inteligente de la  BACHMANN 
au oferte pentru fiecare cerință. Abordarea noastră: cu 
sistemele noastre realizăm medii de lucru în care colegii tăi 
se simt confortabil și le oferim instrumentele pe care doresc 
să le utilizeze.

Creează-ți propriul Next Generation Office!
Ne bucurăm că te afli în prezent alături de noi! Încă mai 
lucrezi în săli sau deja în Open Space? Te informăm cu 
plăcere despre biroul tău individual. 

Fie că e vorba de soluții inovatoare sau panouri de racord 
pentru suprafețe de lucru integrabile: contactează-ne!

Sau scrie-ne pe: 
next-generation-office@bachmann.com

Let’s talk about  
the future!

Vii
tor

ul
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Buzzwords
Collaboration Este o formă de colaborare. Diferența față de munca în 

echipa clasică: proiectele sunt prelucrate împreună și 
simultan.

New Work (Smart Work) Termenul general pentru un nou mod de lucru în biroul 
viitorului, unde punctul central al activității profesionale 
cotidiene este reprezentat atât de productivitate, cât și de 
satisfacție, creativitate și dezvoltarea propriei personalități.

Agile Teams Munca în echipă, unde membrii anticipează procesele, 
acționând în mod flexibil și proactiv, pentru a putea 
implementa cu rapiditate schimbările necesare.iotspot iotspot

iotspot iotspot

iotspot iotspot

iotspot iotspot

iotspot

iotspot iotspot

Generația Z Grupa demografică ce urmează după generația Y. 
Cei născuți în perioada dintre mijlocul anilor 90 și începutul 
anilor 2000.

Co-Working Un nou mod de a lucra, în cadrul căruia liber profesioniștii, 
Start-up-urile sau firmele împart o stație de lucru sau o 
locație comună.

Open Space Descrie un concept de utilizare a spațiului, care folosește 
spații cu birouri deschise, în locul spațiilor cu birouri închise, 
mici.

Flexible Work Workplace well-beingEste un anumit grad de libertate acordat angajaților de către 
angajator în cadrul deciziei referitoare la modul de executare 
al activității și la coordonarea propriului program. Angajatorul 
poate stabili anumite limite (orar de bază și ore de lucru).

Se referă la toate aspectele vieții profesionale, de la calitate 
și siguranță până la sentimentele angajaților cu privire la 
mediul de lucru, atmosfera la locul de muncă și organizarea 
muncii.

Poate fi utilizat ca sistem organizatoric pentru birou, unde 
angajații nu dețin o stație fixă de lucru, ci pot folosi orice 
stație de lucru fizică în diverse intervale de timp.

Desk Sharing Este o metodă dinamică, prin care echipele încearcă să 
lucreze cu mai puțină birocrație și mai puțin timp alocat 
planificării, pentru a putea încheia mai repede proiectele.

Scrum

Pe scurt: o stație de lucru organizatăși curată. De multe 
ori acest fapt se datorează politicii Clean Desk, care are în 
vedere în special organizarea stațiilor de lucru și protecția 
datelor. 

Clean Desk Săli de ședințe și de conferințe de dimensiuni mici, dotate cu 
sisteme audio și video.

Huddle Rooms
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Grupul  BACHMANN 

Inovator, individual, 
internațional

Grupul  BACHMANN, înființat în 1947, este o companie 
condusă de proprietari, care activează la nivel internațional 

în domeniul electrotehnicii. 
Având sediul central în Stuttgart, grupul  BACHMANN produce și 
comercializează componente și sisteme electrotehnice, cum ar fi 
unități inteligente de distribuție electrică, panouri de racord pentru 

suprafețe de lucru și subansambluri electrotehnice. 

Pe lângă centrele de producție și dezvoltare cu o înaltă competență 
în producție din Germania, România și China, grupul  BACHMANN 

deține în jur de 30 de societăți partenere și de distribuție 
la nivel global.

www.bachmann.comwww.next-generation-office.bachmann.com
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Română

Pentru biroul de mâine. Și poimâine.
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