- First impression of a smart office

450 millió forintos tőkebefektetést
kapott egy magyar proptech vállalat
A dolgozói és vendég érkeztetést digitalizáló és az otthoni munkavégzést támogató Tablog
a mai napon 450 millió forintos befektetést kapott a Solus II. Kockázati Tőkealaptól, mely
alap befektetési politikájának alapvető célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program
stratégiai céljainak megvalósulását. A megoldás egy mobil eszközökön futó, felhő alapú
megoldás, mely a már létező rendszerekhez könnyen illeszthető. A most befektetett tőke
elsősorban a TabLog nemzetközi terjeszkedését finanszírozza.
A befektetési döntés egyik fő indoka az volt, hogy az irodaházi és céges beléptetés területén
is növekvő igény van azokra digitális, valóban XXI. századi megoldásokra, melyek
egyidejűleg felelnek meg a kor kényelmi, biztonsági és higiénés elvárásainak. A szigorodó
adatkezelési szabályok (GDPR) szintén megkerülhetetlenné teszik az adatok ellenőrzött,
digitális kezelését. A TabLog mindezek mellett jelentős költségmegtakarítást biztosít
nemcsak a nagyvállalati, hanem a KKV szektor számára is.
Ezen indokok mellett, a COVID-19 járvány okozta kényszerű leállást követően, a gazdaság
újraindításával, a kisebb és nagyobb irodákba, gyárakba és egyéb más munkahelyekre
visszatérő emberek alapvető elvárása lesz, hogy a lehető legkisebb egészségügyi
kockázatot kelljen vállalniuk. Fontos látni, hogy ez kulcskérdés lesz a járvány után: egyetlen
munkavállaló vagy ügyfél sem fog nyugodt szívvel olyan helyen dolgozni, ahol nem érzi
magát biztonságban.
Pintér Zoltán ügyvezető elmondása szerint, a Tablog képes emberi érintés vagy fizikai
kontaktus nélkül (teljesen vagy időszakosan kiváltva a recepcióst) elvégezni a beléptetést
mind a vállalat dolgozói, mind az érkező vendégek számára. Az izgalmas új funkciók között
megtalálható lesz a testhőmérő, alkoholszonda vagy éppen az okmányszkenner is.
Hasznos újdonság az is, hogy a Tablog lehetővé teszi a home officeban dolgozó
munkatársak beléptetését, valamint a céges belső kommunikációhoz biztosít egy gyors és
könnyen kezelhető felületet a TabLog ügyfelei számára.
A 100 %-ban magyar tulajdonú cég a következő év során közel 20 új munkahelyeket teremt.
A TabLog, mint proptech megoldás minőségét az alapítói páros egymást kiegészítő szakmai
tapasztalata garantálja - Radnóty Zoltán a kereskedelmi ingatlanpiac egyik ismert
szakembereként a bérlői igényekre és az ingatlan üzemeltetési kérdésekre adott válaszokkal
míg Budaházy Szabolcs és az ARworks csapata mobilfejlesztési tudásával biztosítja a
TabLog jövőbeli sikerét.

