
tos
Software om jouw te ondersteunen bij  
een '6 feet proof' kantoor. 
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Wie is tos 1/2
tos is gespecialiseerd in het efficiënt en klantvriendelijk aanbieden van 
diensten binnen kantooromgevingen.  

Samen met onze klanten en partners hebben wij een ‘6 feet proof’ concept 
ontwikkeld, dat bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

TOS software zorgt voor één gestructureerd proces 
rondom al jouw services & leveranciers.

TOS management verzorgt de gehele operatie rondom de 
serviceverlening.



Wie is tos 2/2

Tevreden organisaties EindgebruikersJaar ervaring in software-ontwikkeling

9+ 80+ 100K+
Verschillende services

30+

TOS bestaat 9 jaar, bediend meer dan 80 organisaties en 100.000 eindgebruikers, heeft 
80 preferred suppliers die meer dan 30 verschillende services aanbieden. Alle processen 
worden gestroomlijnd door onze in-house ontwikkelde software en het TOS team van 10 

enthousiaste medewerkers.
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Services om jouw 
kantooromgeving  
'6 feet proof’ te maken.

Medewerkers

LeveranciersManagement
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Iedereen moet lunchen,  
maar hoe bewaak je de 1,5 meter?

Via jouw applicatie kunnen medewerkers gemakkelijk eten 
en drinken bestellen, dat veilig bij de cateraar kan worden 
afgehaald.  

• Vermindering van contactmomenten in de wachtrij.

• Geen fysiek betaalmoment.

• De cateraar heeft een eigen dashboard met alle 
orderdata.

• Integreer al je eet & drink concepten, van de koffiebar 
tot aan de Grab&Go.
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Elke dag is het een komen en 
gaan van bezorgers, 
hoe moet dat straks met die 
pakketjes?

Jouw medewerkers kunnen gewoon online bestellen, wij 
zorgen dat alle pakketjes dagelijks via één bezorger 
worden afgeleverd in een slimme lockerwand.   

• Drastische vermindering van het aantal bezorgers dat 
dagelijks langskomt.

• Minder contactmomenten voor het personeel van de 
postkamer.

• Minder contactmomenten voor personeel, pakketjes 
kunnen worden opgehaald uit de locker inplaats van 
bij de postkamer balie.
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Iedereen moet weleens een 
boodschap doen, 
maar je stuurt ze liever niet naar 
een drukke winkel.

Creëer een shop binnen je applicatie zodat medewerkers 
altijd gemakkelijk een aantal basis producten kunnen 
bestellen zonder daarvoor naar de winkel te moeten. 

• Geef zelf aan welke basis producten jij intern wilt 
aanbieden, wij verzorgen de gehele fulfillment.

• Voorkom dat medewerkers naar drukke winkels 
moeten.

• Wij zorgen dat er genoeg voorraad is en verzorgen 
het gehele bestel- en betaalproces.



8

Straks gaan medewerkers weer 
reizen,  
maar ik voorkom liever dat zij het 
drukke OV moeten gebruiken.

Zet een deelfietssysteem op, wij zorgen dat medewerkers 
gemakkelijk een fiets kunnen reserveren via jouw 
applicatie. 

• Voorkom dat medewerkers het OV moeten pakken 
voor afspraken in de buurt.

• Verminder contactmomenten door een het keyless 
systeem en het maken van een reservering via de 
applicatie.

• Wij zorgen dat medewerkers de fiets kunnen 
desinfecteren voor en na gebruik.
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Je wilt je medewerkers fit en 
vitaal houden, 
echter wil je het bezoek aan 
drukke sportscholen en 
groepslessen verminderen.

Creëer naast je normale vitaliteitsprogramma een digitaal 
alternatief zodat drukke contactmomenten verminderd 
worden.   

• Biedt digitale sportlessen (yoga, bootcamp, meditatie 
etc.) aan via jouw applicatie.

• LIVE streaming & terugkijk mogelijkheden.

• Voorkom & verminder drukke contactmomenten op 
sportscholen en groepslessen.
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De zorgbehoeften van 
medewerkers veranderen niet,  
maar hoe blijft deze beschikbaar 
in de nieuwe 1,5 meter 
maatschappij?

Medewerkers kunnen via jouw applicatie een digitaal 
consult volgen bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de 
voedings- en beweegcoach. 

• Voorkom dat medewerkers zorgbehoeften gaan 
uitstellen.

• Verminder contactmomenten door het digitaal 
aanbieden van consults.
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Ook de persoonlijk behoeftes 
blijven onveranderd,  
hoe kan ik mijn medewerkers 
hierin ondersteunen?

Richt een aantal gemaksdiensten op een slimme manier in 
zodat extra contactmomenten vermeden worden. 

• Biedt een centrale kapperservice aan zodat 
medewerkers niet naar een drukke kapperszaak 
moeten.

• Biedt een centrale kleding- en 
schoenverzorgingsservice aan zodat medewerkers 
niet zelf naar de stomerij of schoenmaker moeten.
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Mijn medewerkers zullen minder 
tijd doorbrengen op kantoor, 
hoe houdt ik toch zicht op hun 
vitaliteit en welzijn? 

Biedt via je applicatie een digitale EnergyCheck en 
GezondheidsCheck aan om zicht te houden op het welzijn 
van je medewerkers en hen te ondersteunen. 

• Medewerkers ontvangen wekelijks een vragenlijst 
waarmee zij en jij zicht houden op hun mentale 
gesteldheid.

• Medewerkers kunnen een digitale 
GezondheidsCheck aanvragen waarmee zij zicht 
krijgen op fysieke gestelheid.
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Medewerkers

LeveranciersManagement

Hoe werkt de applicatie? 

Software die verbindt,  
maak ook afstand houdt.
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Managementomgeving:  
altijd actueel inzicht in alle services 
die je intern aanbiedt.

Eén dashboard met alle relevante data. 

• Inzicht in het gebruik en de waardering van je 
services.

• Agenda-overzicht met alle services die je 
aanbiedt.

• Mogelijkheid tot toekennen van persoonlijk 
tegoed die medewerkers kunnen gebruiken voor 
geselecteerde services.
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Omgeving voor de medewerker:  
een gebruiksvriendelijke 
applicatie voor al je medewerkers.

Eén gepersonaliseerde applicatie met al je services & 
leveranciers. Je medewerkers kunnen via de applicatie; 

• Alle services inzien en direct gebruiken.

• Inzicht in lopende bestellingen en 
bestelgeschiedenis.

• Hun betaalmethoden toevoegen.

• Overzicht van persoonlijk tegoed.

• Mogelijkheid om leveranciers te reviewen.
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Leveranciersomgeving: 
Alles wat je leveranciers nodig 
hebben voor om een 
kwalitatieve en efficiënte 
serviceverlening te bieden.

Elke aangesloten leverancier krijgt een eigen 
dashboard waarin ze alle relevante data kunnen 
terugvinden. 

• Een agenda met alle actuele afspraken.

• Overzicht van orders en hun status.

• Zelf product informatie toevoegen.

• Overzicht van reviews van klanten.
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Handige software features 

Video tooling

• Maak het terugkijken van sportlessen 
beschikbaar.

• Aanbieden van webinars.

• Video’s voor onboarding & trainingsdoeleinden

Review tooling

• Jouw medewerkers kunnen je leveranciers 
beoordelen.

• De beoordelingen kun je gebruiken voor de 
kwaliteitscontrole.

Communicatie tooling

• Gebruik de blog functie binnen de applicatie 
om jouw medewerkers te informeren.

• De geautomatiseerde Customer Journey 
houdt je medewerkers op de hoogte van alle 
services die je aanbiedt.



18

Eén applicatie 
gepersonaliseerd voor jouw 
organisatie.

Een efficiënte en 
gebruikersvriendelijke 
applicatie voor al jouw 
medewerkers,

De applicatie heeft ook een 
API voor integraties, een 
Single Sign On oplossing en 
is GDPR compliant.



Maak je kantooromgeving '6 feet proof' met tos.

Geïnteresseerd? Contact ons via  
sales@theofficeservice.com / 0031 85 3037 134

mailto:sales@theofficeservice.com

