Smart Coffee
Wat is Smart Coffee? En wat is de rol van TopBrewer als IoT-oplossing voor Smart Offices.

Deze whitepaper biedt een algemene introductie van Internet of Things (IoT) en de invloed
hiervan op Smart Office-principes. Met welke eenvoudige IoT-tools vergroot je het
werknemers geluk, en hoe draagt dit in haar algemeenheid bij aan Employee Wellbeing.
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1. Internet of Things
De omgeving waarin we leven en werken verandert door de vooruitgang in technologie en
Internet of Things (IoT). In kantoorgebouwen is er geen twijfel meer dat een slimmer gebouw
een efficiëntere en productieve werksfeer bevordert en dat dit leidt tot tevreden en gelukkig
personeel. Maar wat is een slimme IoT-technologie die daadwerkelijk invloed heeft op de
werkplek?

Een slim gebouw
Over het algemeen bestaat een slim gebouw op dit moment uit onderling verbonden
systemen die betrekking hebben op de algemene werking van het gebouw; ventilatie,
verlichting en verwarming. De verwachting voor de toekomst is dat alle apparaten en
systemen in een pand aangesloten zullen zijn op dit Smart Building-principe. Met als doel
het vergroten van de efficiëntie en (persoonlijke) prestaties.

2. Wat is Smart Coffee
Smart Coffee is de koffie die je energie geeft, die jou gelukkig maakt en jouw focus vergroot.
Dit past dan weer perfect als onderdeel bij een Smart Office en waarbij alles draait om het
bevorderen van het werknemersgeluk (en daardoor de productiviteit) op kantoor door
Internet of Things.
Geen traditionele koffiehoek meer, maar een “Plaza”, “Breakout Zone”, “Social Hub” of een
“Algemene werkplek” waar je elkaar ontmoet, gewerkt en vergaderd wordt. Met niet meer op
iedere pantry een koffiemachine, maar slim verdeeld over verschillende plekken in het pand.
De koffiemachine wordt letterlijk de ontmoetingsplek; de bump-opportunity, waar je spontaan
met collega’s een koffiepraatje maakt (en waar vaak de beste ideeën uit ontstaan!). Koffie
als het centrale punt in het pand: de collaboration-tool.

Koffie
als het centrale punt
in het pand:
de collaboration-tool.
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Met TopBrewer bieden we een smart coffee-concept aan dat naadloos past in Smart Offices.
TopBrewer biedt een eigen data management systeem: CoffeeCloud. Deze realtime
applicatie geeft informatie en data over de status en het gebruik van de koffiemachines in
het pand. Dagelijks operating kan eenvoudig gemonitord worden; het geeft je inzichten in de
cateringbehoefte, met de data-analyse speel je gemakkelijker in op inkoop van bijvoorbeeld
ingrediënten, en optimaliseer je de inzet van personeel. Door push notificaties acteer je
pro-actief op service. TopBrewer is de efficiëntieslag voor facility processen.

3. The connected Coffee Experience
Voor veel bedrijven gaat het niet alleen meer om energiebesparing, maar steeds meer en
meer om de eindgebruiker. Welke impact heeft een gebouw op de werkplek? Wat is een
gezonde balans voor privé en werk. En hoe kunnen bedrijven daaraan bijdragen?
De oplossing lijkt simpel; een gezonde mix van welzijn en flexibiliteit. Met de groei van het
aantal millennials als werknemer verandert de werkplek en de manieren waarop we werken.
De aandacht voor welzijn, flexibiliteit en technologieën hebben dan ook een grote impact op
de bestaande werkomgeving. De jongste generatie heeft andere verwachtingen van werk en
hun werkplek dan hun voorgangers. We kunnen immers overal, en waar en wanneer we
maar willen, werken.

Een Smart Building, of Smart Office, is met de aanwezige technologie afgestemd op de
medewerker of bezoeker en de activiteiten die plaatsvinden in het gebouw. Van
parkeerplaats tot de ontvangstruimte en van de werkplek tot aan de vergaderzaal denkt het

2

gebouw met de persoon mee. Het gebouw leert, stimuleert en verzamelt gegevens. Deze
worden gebruikt om processen te optimaliseren, fouten te verminderen en de
gebruikservaring te verbeteren. Bron: Facto Whitepaper Smart Building, okt. 2019.

CoffeeCloud
De TopBrewer koffiemachines wordt actief verbonden aan CoffeeCloud. Met deze IoT
functionaliteit is het mogelijk voor ons om slimmer te werken → bijvoorbeeld door het
verzenden van firmware updates Over The Air (overnight), ongeacht of de koffiemachine nu
8 jaar of 8 dagen oud is, met als doel om de coffee experience bij onze klanten te vergroten.

Data voor Service
Vanuit het service perspectief gebruiken we de data van TopBrewers CoffeeCloud (alleen bij
toestemming van de klant) om proactief service te kunnen verlenen. Hiermee voorkomen we
‘grote’ problemen voordat ze echt groot worden. En voorkomen we stilstand, oftewel ‘buiten
gebruik’, van de koffiemachine waarmee we een unieke coffee experience behouden.
Daarnaast kunnen we vanaf afstand de koffiemachines herstellen, hoe praktisch en fijn is dit!
En weet ook het serviceteam exact wat er aan onderdelen vervangen dient te worden bij een
storing of service/ onderhoud.

Met CoffeeCloud heeft de klant een compleet overzicht binnen handbereik. Operationeel
heeft dit vele voordelen. Het is mogelijk om vanaf één centrale plek het koffiemachinepark te
beheren, met name interessant voor klanten met meerdere TopBrewer op verschillende
afdelingen en/ of locaties. Dit maakt het operationele proces zeer efficiënt en gestroomlijnd.
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4. Internet of Coffee
Met TopBrewers CoffeeCloud en onze klanten zoeken wij continue naar de beste integratie
van de TopBrewer applicatie in de kantooromgevingen. Dit doen we door de TopBrewer
CoffeeCloud API te integreren in hun bestaande IT-systemen. Waardoor TopBrewer en onze
klanten, slimmer en efficiënter kunnen inspelen op de interne processen als catering,
operating en service. Het 'brein' van het gebouw fungeert als een controlecentrum voor de
TopBrewer; het draagt bij aan het leveren van een slimmer energiebeheer (stand by modus)
en bijvoorbeeld door het sturen van push notificaties aan het operationele team wanneer er
koffiebonen bijgevuld moeten worden.
Inmiddels hebben wij een succesvolle koppeling met onder andere Microsoft Amsterdam en
A-Stay Hotel Antwerpen.

“Bringing services
seamlessly together”
René van der Vlugt, Microsoft:
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Customer Experience
Met TopBrewer CoffeeCloud (IoT) geven we op diverse niveaus in organisaties vorm aan
het optimaliseren van het koffieproces, en heeft dit impact op iedereen: van eindgebruiker tot
operator. Het biedt een unieke customer experience.
De gratis TopBrewer-app is fun en een interactieve tool waarmee gebruikers de vrijheid
hebben om hun eigen perfecte koffie recept te maken. Een heuse ‘Morning’ (een espresso
macchiato) of een Charlotte’s Favourite (een cappuccino met een dubbele shot espresso) is
dan ook zo gemaakt. Be Your Own Barista!

Personalisatie als trend
Personalisatie is een belangrijke trend, en uit onze recente enquête die wij bij onze klanten
afgenomen hebben, beoordelen zij de personalisatie tool met een 8,5. Waardeerden zij hun
werkomgeving met een 8.3. Wordt de customer coffee experience op hun op kantoor door
meer van de helft als “meer dan tevreden” beoordeeld, net als de smaak van de koffie;
deze kreeg een 7,5 gemiddeld Nieuwsgierig naar ons volledige verslag? Blijf ons volgen
want in november/ december’19 zullen wij de resultaten van de surveys bij onze klanten
delen via LinkedIn. (Bron: TopBrewer Surveys bij haar klanten, N=83)

5. What’s next?!
TopBrewer is met haar kennis en technologische inzichten haar tijd ver vooruit. Meer dan
80% van de TopBrewer machines zijn online. Waardoor de klant een ultieme klantbeleving
ervaren. Innovatie staat hoog in het vaandel en achter de schermen werken we dan ook
continue aan het optimaliseren van de bestaande systemen. Een hightech, professionele
koffiemachine met goede koffie is natuurlijk belangrijk, maar de gebruikservaring staat
voorop. TopBrewer is Future Proof.

Future Proof
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Nieuwsgierig en zin in een kop koffie? Kom langs en we wisselen graag van gedachte over
het TopBrewer koffieconcept en het toekomstige kantoor.

Let’s get social!
Blijf op de hoogte via LinkedIn of bekijk de TopBrewer website.
Meer over TopBrewer en Future Offices, lees het in onze blogs:
Hoe genereer je meer Business met Smart Industry?
Millennials | de werkplek en koffie
Third space: informele werkplekken & goede koffie

2019 10 21 | TopBrewer Nederland Deze whitepaper is gebaseerd op reeds eerder
verschenen artikelen van van Topbrewer, gepubliceerd op LinkedIn en haar website, en met
alle input & learning van deelname aan ‘Go Smart Industry - Innovadis BV’, ‘Smart Building
Event, Facto’ en ‘Smart Workplace & Design Summit, Fleming Events’.
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