Facility Management

Mobilitás, harmónia, kommunikáció
Irodavilág a XXI. században
A tavalyi kölni irodabútor-kiállításon érzékelhetô volt
az elmozdulás a mobilitás felé, mely idén már konkrét
termékcsaládokban öltött formát a legnagyobb gyártóknál.
Új munkamódszerek, és ehhez új kiegészítôk is születtek.
Egyre szabadabban

termékeit. Az íróasztalok
könnyed lábszerkezetet
kapnak fékezhetô görgôkkel, mely lehetôvé teszi a
pillanatok alatti átrendezhetôséget. A térhatárolás
is szinte ad hoc hatású.

Mobilitás és áttekinthetôség e két követelmény
határozza meg napjainkban a vezetô gyártók
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Nincsenek igazi territóriumok, laza, fiatalos
kreatív szellemiség járja
át az irodai teret. Egyre
kevesebb a hagyományos
szekrény, viszont annál
több a notebook, illetve

nagyobb lapmonitor,
amellyel csökkenthetô az
asztallap mélysége. A nomád munkamódszerek
egyre inkább gyakorlattá
válnak, ezért az ember
már csak a kis mobil
caddyjében érezheti biztonságban saját személyes irodai kacatjait és
legfontosabb szerzôdéseit.
Amikor pedig házon kívül

Mobilitás és
áttekinthetöség

Facility Management

Mozgatható irattároló
szekrények

van, akkor levélládaként
mûködik a kiskocsi.
Ez a koncepció a
facility managert is
könnyebb helyzetbe hozza, mivel egy átcsoportosítás, költöztetés már nem
jelent komoly beruházást.
A munkatársak magukkal
viszik irodájukat, és az
üzemeltetônek szinte
csak a telefonmellék átprogramoztatásával kell
törôdnie.
Komoly humánpolitikai
faktor is egyben a mozgásszabadság, hiszen egy új
csoport, projekt team
szervezésekor a vezetôk
könnyedén tudnak betanulási csoportokat is létrehozni azáltal, hogy ad-hoc
jelleggel egymáshoz gördítenek munkatársakat.

Harmonikus irodák
Tökéletesedik a statikusabb csoportos munkavégzés is , a munkatársak körében egyre kedveltebb a
140 cm magas paraván,
belsô kábelcsatornázással.
Magasabb paravánok ese-

tén a kárpitborítás és a
tûzhetô felületek mellett a
dolgozók leginkább a felsô
tárolókat igénylik. Színek
tekintetében határozottan
világosodik a trend, újra
hódit a natúr bükk, nyír,
juhar, illetve a törtfehér.
Egyre több gyártónál jelenik meg a 11 mm-es
kompound lap, mely leheletvékony pengeként hasít
a térbe, de szilárdsága jóval nagyobb a 25 mm-es
forgácslapokénál. Az építészek kedvenc anyaga.

Kommunikációs terek
A legjelentôsebb áttörés
mindenképpen a kommunikációs terek térhódításában észlelhetô. A
Wilkhahn 1994-ben elindított dinamikus konferencia koncepciója, a Confair
olyannyira kiforrta magát,
hogy a német gyár ezután
még nagyobb lépésre
szánta el magát a Roomware csoportos számítógép és érintôpaneles kezelôfelület-család forgalmazásával. A kommuni-

kációban itt az egyes
résztvevôk saját gépeinek
teljes adatállománya is
részt vehet késedelem
nélkül. A berendezés
minden részlete a gyorsabb és hatékonyabb
együttmûködést szolgálja.
Az informális megbeszélések helyszínei egyre
fontosabb részévé váltak
az irodaberendezéseknek.
A kreatív szófák, asztalkák használata mindenképpen a hierarchiamentes, gyors problémamegoldást szolgálja.
Nos, talán a mellékelt
képek minket is kissé
megmozgatnak, és ha másért nem, legalább a hatékonyabb kommunikációért
odagördülünk kisasztalkánkkal kollégáinkhoz –
és máris oldottabban, és
fôleg gyorsabban haladunk
a munkánkkal is.
Feuertag Ottó
Europa Design
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Facility Management

Minden mozgatható,
variálható

Lent és jobbra:
informális
megbeszélések
helyszínei
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