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2018
EJENDOMS
FORVALTNING

SPACE AS A SERVICE
Ejendomme er blevet en dynamisk faktor i virksomhedens kampkraft, og FMfunktionen er nødt til at udvide synsfeltet og i langt højere grad end tidligere se
ejendommens forvaltning i et helhedsperspektiv, sagde Flemming Engelhardt,
Newsec Datea, på konferencen.
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