
Den nye 
leietakeren





Hvor ofte ønsker du å 
jobbe borte fra kontoret?

Kilde: Respons Analyse – Jan 2021

35%

31%

15%

19%

1!2 dager

2!3 dager

Oftere enn 3 dager

Annet

Respons Analyse stilte ansatte i store norske virksomheter 
spørsmål om arbeidsdagen etter korona.



Traditional
tenants

Dynamic
tenants

Coworking
tenants

Et nytt bruksmønster
En ny dynamisk bruker har kommet inn på markedet. De søker en 

balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet.

• Sentralisert virksomhet 
• Forutsigbarhet på samme sted 
• Fellesskap i organisasjonen 
• Fullstendig kontroll

• Jobb hvor som helst 
• Varierende behov 
• Fleksibilitet utover 

kontoret

Tradisjonelle 
leietakere

Dynamiske 
brukere



Forutsigbarhet Fleksibilitet



Dynamiske brukere i en 
lite dynamisk verden

1. Fragmentert teknologi 2. Fysiske begrensninger 3. Utdatert verdiforslag



1. Fragmentert 
Teknologi





Adgang

Booking Transaksjoner

Identitet



1 app for å utnytte 
bygget til det fulle Wave to unlock

Autenti!isert 
Identi!kasjon

Fleksibel 
booking

Tidsbesparende 
administrasjon

Friksjonsfri 
access

Adgangskort
Nøkkelfri 
Hardware Valgfritt 

adgangskort



Vær en del av 
reisen mot en 
sømløs hverdag
Orbit er i stadig utvikling og tilfører løpende 
nye teknologier og tjenester som gjør bygget 
bedre. Dette vil automatisk bli tilgjengelig i 
Orbit-applikasjonen. Noen nye funksjoner vil 
være gratis, mens andre vil ha kostnader 
knyttet til seg. Alle funksjoner med tilknyttede 
kostnader er valgfrie.

Bygningstjenester

Self Service

Data

Service Store



2. Fysiske 
begrensninger



50%
av all næringseiendom er 
estimert å stå ubrukt til en 

hver tid



Tilgjengeliggjør 
ubrukt kapasitet

Bryter ned access-barrier for å åpne opp 
for bevegelser på tvers av bygg



Bygg

Leietakere

Brukere

Bruker

Bedrifter

Bygninger
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Bygg

Leietakere

Brukere

Bruker

Bedrifter

Bygninger



315 meters
Closest desk

Book now

Gi ditt team friheten  
til å jobbe der de er 
mest effektive



3. Utdatert 
verdiforslag



Dine lokaler. 
Oppgradert.

Mottaker Adresse Dato

© 2021 Con!idential Orbit

En sømløs løsning for alle oppgavene i 
bygget.

Helhetlig og enkel 
brukeropplevelse

Laget for å svare på leietakeres behov for 
fleksibilitet.

Ny fleksibilitet og 
bedre optimalisering

Produktteam som videreutvikler løsningen 
med gratis oppgraderinger.

Kontinuerlig 
forbedring



Fleksibilitet 
på tvers av 
bygninger
Åpne opp på tvers av porteføljen og tilby 
verdifull fleksibilitet til moderne brukere. 
Orbit knytter bygningene sammen med en 
sentral brukerstyring som lar gårdeiere 
utvikle helt nye verdiforslag til sine 
leietakere.

Adgang - booking - betaling

Utnytt porteføljen



Fyll ledig 
kapasitet

Satellitter

Øk utnyttelse innimellom

Benytt muligheten til å omgjøre 
ledige rom eller skrivebord til Orbit 
Satellitter. Orbit Satellitter er 
arbeidsområder, møterom og 
skrivebord, tilgjengelig for alle 
Orbit-brukere med et Orbit 
Satellite Abonnement. 

Baser

Fyll plass over tid

Lengre utleieavtale på arbeids-
pulter for å fylle ledig kapasitet der 
det er egnet. Orbit Baser er lengre 
leieavtaler ment for daglig bruk, 
der leietakere får eksklusiv tilgang 
til dedikerte rom eller skrivebord. 
Gårdeier setter prisen, Orbit selger.



Pris Orbit-abonnement inn i leien

Gi leietakere full fleksibilitet i én app

Behold kunderelasjonen til leietaker

Inkluder fleksibilitet i leieavtalen og ta bedre betalt

Sømløs opplevelse på tvers av bygg

Bli del av noe større

Inkluder Orbit’s 
nettverk i leien

Orbit fakturerer gårdeier, ikke leietaker

One membership 
to work anywhere 

Monthly subscription

Unlimited desk use

Team budgeting

Free with same day reservation

Access to network of rooms
Rooms from NOK 25/h



Work better. 
Anywhere.


