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Ricoh Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu trên 
thị trường thế giới về tiện ích cho Microsoft 
Outlook®, Exchange & Office 365.
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ĐẶT CHỖ LÀM VIỆC MỌI LÚC MỌI NƠI VỚI 
WORKSPACE APP

Ứng dụng Workspace cho phép bạn trực tiếp đặt 
phòng họp và chỗ làm việc ngay trên thiết bị di 
động. Cho dù bạn đang ở văn phòng hoặc trên 
đường, Workspace có thể giúp bạn quản lý lịch 
làm việc và tìm chỗ ngồi phù hợp với nhu cầu.

Với ứng dụng Workspace, bạn có thể đặt phòng 
hội nghị, chỗ ngồi làm việc và các lựa chọn khác 
có trong hệ thống Microsoft 365® hoặc Microsoft 
Exchange on-premise của bạn.

Workspace thu gọn mọi tính năng của một ứng 
dụng đặt chỗ vào trong lòng bàn tay của bạn. Nó 
có thể kết nối với bất kỳ thiết bị di động nào (iOS 
hoặc Android) chẳng hạn như smartphone hoặc 
máy tính bảng.

Bạn có thể tìm các chỗ làm việc trống để chọn ra 
địa điểm phù hợp với tiêu chí của mình, hoặc tìm 
trên các sơ đồ văn phòng đã được phân theo 
màu sắc. Bạn cũng có thể tìm và đặt bàn làm việc 
gần với đồng nghiệp của mình.

Hãy tải & khám phá những tiện ích mà Work-
space app mang lại cho team của bạn ngay hôm 
nay!

TÌM CHỖ CÓ SẴN TRONG NHÁY MẮT VỚI SƠ ĐỒ 
VĂN PHÒNG ĐƯỢC ĐÁNH DẤU THEO MÀU SẮC

Sơ đồ văn phòng mang đến góc nhìn trực quan về 
chỗ làm việc của bạn và giúp bạn tìm phòng họp 
dễ dàng. Bạn có thể nhận biết chỗ trống qua màu 
sắc và đặt chỗ ngay trên sơ đồ văn phòng. Chỉ cần 
chạm vào khu vực bạn muốn đặt trước trên sơ đồ 
văn phòng để đặt chỗ là xong.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỖ 
NGỒI & CHIA SẺ BÀN LÀM VIỆC TRÊN DI ĐỘNG

Hãy đưa các phòng họp riêng lẻ và các không gian 
họp linh hoạt ở văn phòng của bạn vào ứng dụng 
này nhằm đảm bảo phương thức đặt phòng đồng 
bộ và thoải mái cho một môi trường làm việc ít khắt 
khe. 

Bạn có thể dễ dàng tìm và đặt bàn làm việc gần 
đồng nghiệp với Workspace. Chỉ cần tìm tên đồng 
nghiệp của bạn để biết chính xác chỗ ngồi của họ.

NHANH CHÓNG XÁC ĐỊNH CHỖ LÀM VIỆC CÒN 
TRỐNG VÀ TỐI GIẢN HÓA VIỆC ĐẶT CHỖ VỚI 
MÃ QR

Với ứng dụng Workspace, bạn cũng có thể gắn mã 
QR cho mọi phòng họp hay chỗ ngồi làm việc trong 
hệ thống Microsoft của bạn. Khi bạn đến văn 
phòng, chỉ cần quét mã QR trên bàn hoặc cửa 
phòng họp bằng thiết bị di động để biết trạng thái 
của chỗ bạn chọn hoặc đặt trước ngay tại chỗ. Bạn 
có thể đặt chỗ ngay khi có chỗ trống hoặc chọn 
một thời điểm muộn hơn.

Bạn không nhất thiết phải đưa toàn bộ lịch sử đặt 
chỗ làm việc qua Workspace lên ứng dụng lịch của 
mình. Điều này hoàn toàn do bạn quyết định. Tính 
năng này sẽ có ích khi bạn muốn đặt chỗ ngồi cả 
ngày nhưng không muốn người khác hiểu nhầm 
rằng lúc nào bạn cũng ngồi ở chỗ đó khi nhìn vào 
lịch làm việc của bạn.


