TERVEZŐI BRIEF
Co-Working
Van kereslet rugalmas munkahelyek iránt a városban. A CoWork iroda - pl. a Kaptár - egy
válasz erre az igényre. A Kaptár egy fizikai pont a városban, és egy virtuális asszisztens a
zsebedben, egy mobil alkalmazás és a mögötte lévő felhő alapú szoftver. Az alkalmazás
kapcsolja a mobil munkavállalót a Kaptárhoz ‒ a fizikai iroda térbe ezzel lép be, ez regisztrálja a
fogyasztását ‒ és ezzel kapcsolódik a Kaptárban dolgozók közösségéhez is ‒ ezen keresztül
látja, hogy ki-kicsoda az irodatérben, ki mivel foglalkozik, milyen események lesznek, és ezen
keresztül tud kapcsolatba lépni a közösségi tagokkal, tud regisztrálni eseményekre, tud
szervezni, meghirdetni eseményeket, stb.
Kaptár hálózat
Ahhoz, hogy a virtuális asszisztens sokféle helyi igényt ki tudjon elégíteni a Kaptárnak több
ponton kell jelen lennie a városban. A városban sok olyan hely van, ami esetleg alkalmas lehet
a Kaptár megtelepedésére. Elsősorban valami miatt megüresedett ‒ hosszabb távon üresen
álló ‒ utcai fronttal rendelkező üzlethelyiségek lehetnek alkalmasak. De alkalmas lehet egy
kávézó, vagy működő üzlet, galéria is, ha van olyan területe, ami be tud fogadni néhány Kaptár
munkaállomást és ez az együttlét kölcsönösen inspiráló lehet úgy a befogadó helynek, mint a
CoWork irodának.
Mi kell egy jó Kaptárhoz? Szék, asztal, pult, kávégép, hűtőgép, nyomtató, WIFI, esetleg
elkülönített, hangszigetelt tárgyaló. Megfelelő klíma (fűtés, hűtés, szellőztetés), némi napfény,
halk háttérzene. És természetesen a beléptető rendszer (a virtuális asszisztens).
Látszólag nem sok, de ha egy 100-200 m2-es teret véglegesen berendezünk, komoly
beruházási igénye van. Ahhoz, hogy egy ilyen volumenű beruházás megtörténjen egészen
biztosnak kell lenni, hogy megéri-e a befektetés. Hogyan lehet tesztelni egy helyet?

A megoldás: olyan nomád berendezést tervezni, ami installációként felállítható,
kényelmesen használható és egy elhagyatott helyet rövid időn belül használhatóvá,
kényelmessé tesz. Vagy egy befogadó helyen megteremti annak a Kaptár-részlegnek az
arculatát, amely egy sarkot, galériát elfoglal a térből (aminek a fő funkciója megmarad: üzlet,
kávézó, bemutatóterem vagy galéria). Néhány hónap elteltével meg lehet majd ítélni, hogy a
hely működik, megéri, és érdemes egy végleges berendezést, beruházást megtenni (ami
részben akár a nomád bútorokat is helyben hagyja).
A feladat: olyan komplex, tartós anyagokból, de takarékosan előállítható, könnyen szállítható,
raktározható alap irodai használatra tervezett bútor és térelválasztó (falburkolat) elemek
koncepciójának megtervezése, ami a fenti modellben használható, kiszolgálja a használók
igényeit (kényelmes, vonzó környezet), építi a Kaptár brandjét, könnyen installálható, magában
foglalja az elektromos ellátást is (telepítés után elég egy helyen áramot vételezni, a bútorok
“továbbítják” az éltető energiát), megfelelő intimitást tud biztosítani (differenciálja a teret),
könnyen szállítható, szét- és össze szerelhető (10 munkaállomásos tér 1 nap alatt
összerakható, kisebb furgonnal szállítható). Természetes anyagok előnyben!
Megtervezendő bútorok: szék, munkaasztal (egyedi munkaállomás), közös asztal (max. 4-8
fő) akár moduláris felépítéssel, többfunkciós (recepciós, konyha) pult, térelválasztó, falburkoló
“paraván” amivel a teret lehet elhatárolni, illetve a ‘befogadó’ tértől elválasztani, amennyiben
annak minősége nem megfelelő.

