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Sensorer i byggnaden mäter antal 
besökare och påfyllningsnivåer i realtid

Du får digitala städscheman och 
information i realtid om 
städbehoven1 2

Facility Service-branschen har 
samma problem världen över
Hur vet man att sina städresurser nyttjas optimalt? Städar 
personalen i utrymmen där det verkligen behövs? Hur hanterar 
man klagomål? Hur påvisar man kvalitén på sina arbetsresultat? 
Hur attraherar, behåller och motiverar man sin personal?

I Facility Service-branschen är det svårt att ha kontroll över 
verksamheten. Och att förbättra effektiviteten och kvalitén i 
verksamheten under konstant kostnadspress är ännu svårare. 

I städbranschen har man vant sig vid hård press, låga 
marginaler och stort kundbortfall. Dessutom är hög 
personalomsättning och sjukfrånvaro fortsatt stora utmaningar. 
Vad skulle det innebära för dig och din verksamhet om saker 
och ting kunde bli annorlunda? 



För att lösa problemen fick 
vi tänka i helt nya banor
Hur skulle det vara att spara 20 % av städtimmarna och hantera 
klagomål innan de ens uppkommer? Nu är det möjligt.

Välkommen till en värld med datadriven städning. Där 
städpersonal och städledare får information om städbehoven i 
realtid. Personalen kan då göra precis det som behövs, där och 
när det behövs. Städningen blir effektivare, kunderna nöjdare 
och medarbetarna mer motiverade. Låter det bra?

Tork EasyCube® är den världsledande programvaran för Facility 
Management när det gäller datadriven städning. Den möjliggör 
nya och smartare sätt att arbeta. Redan nu har Tork EasyCube 
en stor och växande kundbas – från Dubai till norra Sverige. 
Och 82 % av kunderna skulle absolut rekommendera Tork 
EasyCube till andra (det genomsnittliga NPS-värdet, måttet på 
kundlojalitet, i servicebranschen är 30 %). Låt oss titta på hur 
Tork EasyCube kan hjälpa dig. 

Tork EasyCube®
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Connected devices
Sensor technology in  
Tork dispensers, visitor 
counter units and DCUs 
measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2 
Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency

 

Du får digitala städscheman och 
information i realtid om 
städbehoven

Arbetet blir effektivare med 
hjälp av städstatistik och 
nyckeltal för styrning, 
uppföljning och optimalt 
nyttjande av resurser

2 3



En helt ny städlogik

Med Tork EasyCube kan ditt team arbeta behovsbaserat. 
Äntligen är det är över med städning som görs för sent eller 
i onödan och onödiga kontroller. Med hjälp av information i 
realtid kan städpersonalen göra det som behövs, där och 
när det behövs. Efter att ha testat det nya arbetssättet, 
kommer du aldrig att vilja gå tillbaka till det gamla. 

Ingen åtgärd behövs Nödvändig påfyllning Städning behövsMöjlig påfyllning

86 
besökare 
sedan 
senaste 
städningen



Välkommen till ett nytt och 
smartare arbetssätt med Tork EasyCube 

Städledare uppnår 
bättre resultat med 
mindre arbetsinsats

Med direkt tillgång till data om antal 
besökare och påfyllningsnivåer är 
det enkelt att hålla koll:

- Planera, styr och följ upp städningen med 
hjälp av ett digitalt system med tydliga 
nyckeltal

- Optimera dina städscheman med hjälp av 
data om städbehoven

- Höj kvalitén och eliminera klagomål genom 
att säkerställa att toalettutrymmena är rena 
och dispensrar väl påfyllda

- Fastighetens värde bevaras med bättre 
kontroll över städaktiviteter

- Snabbare och lättare att lämna över till 
nästa arbetsskift och att utbilda nya 
medarbetare

Städpersonalen jobbar 
smartare, inte hårdare

Tork EasyCube låter dig arbeta 
proaktivt och lösa problemen 
innan de uppstår:  

- Säkerställ att städningen håller hög kvalité 
genom att hålla koll på arbetsuppgifterna 
och bocka av dem när du är klar

- Eliminera onödigt arbete genom att göra 
det som behöver göras, när och där det 
behövs

- Mindre stress och ökad kontroll genom att 
arbeta proaktivt

- Förbered städvagnen utifrån realtids- 
information om vilka refiller som behövs

- Arbetet känns mer meningsfullt när du vet 
att varje arbetsuppgift är viktig och behövs

Tork EasyCube®



Värdet av Tork EasyCube i verksamheten
Tork EasyCube har en stor kundbas runtom i världen. Nedan är resultaten från flera olika kunder som 
arbetar med datadriven städning. Med Tork EasyCube på plats kan du vara säker på att dina städresurser 
nyttjas optimalt. Du kan påvisa att du gör ett bra jobb, uppfyller det som avtalats och når eller 
överträffar dina nyckeltal. Personalens motivation kommer att öka som ett resultat av mindre stress och 
meningsfullare arbetsuppgifter. Dessutom går mindre tid åt till utbildning av nya medarbetare.

1 Det viktade genomsnittliga resultatet uppnått av två Tork EasyCube-kunder, uppmätt under 158 dagar, före och efter implementering av Tork EasyCube. 2 Baserat på de dokumenterade 
resultaten från tre Tork EasyCube-kunder, uppmätta före och efter implementering av Tork EasyCube. 3 Mätning av kundnöjdhet i två toalettutrymmen med Tork EasyCube och två traditionellt 
underhållna toalettutrymmen på ISSA/Interclean-mässan, maj 2016. 
  4 Baserat på Tork EasyCube-data från 10 kunder uppmätta under 789 dagar.

-24 %
Färre städrundor1

Minst

20 %
Sparade städtimmar2

+30 %
Högre kundnöjdhet3

99 %
Välfyllda dispensrar4



Hjälp ditt team att nå maximal effektivitet
Visste du att med traditionell städning är 89 % av alla dispenserkontroller onödiga? Att veta 
exakt vad som behöver göras innebär att ingen tid slösas bort. Mer tid innebär dessutom att 
städpersonalen kan fokusera på kvalité och det där lilla extra under städningen, samtidigt som 
städledarna kan vara säkra på att ingen uppgift glöms bort.

Tork EasyCube®

Med hjälp av Tork Easy-
Cube har våra städrundor 
blivit effektivare och vi 
har kunnat minska antalet 
rundor från 90 till 68. 

Ralf Möller  
Förman på Sodexo  
Facility Management-partner till Unilever

Så här går det till

https://www.tork.se/kundcase/unilever/


Sätt en ny standard för kundnöjdhet

Datadriven städning leder till högre kvalité. Eliminera klagomål och glöm ostädade 
toalettutrymmen och tomma dispensrar. Genom att se till att alla toalettutrymmen städas och 
fylls på så fort det behövs vet du att städningen håller hög kvalité överallt. Byt till datadriven 
städning med Tork EasyCube för en markant förbättrad kundnöjdhet. 

Tork EasyCube är en 
viktig del i att få våra 
kunder att uppskatta alla 
delar av sitt besök här.

Lukas von Känel 
Manager
Welle 7

Tidigare hade vi besökare 
som klagade på 
städningen. Nu får vi 
bättre betyg än 
någonsin i kundnöjdhets-
mätningarna.

Dragica Novacic  
Park Support Manager  
Gröna Lund

Så här går det till

Så här går det till

https://www.tork.se/easycube/
https://www.tork.se/kundcase/ready-for-grona-lund/


Öka motivationen hos dina 
medarbetare
Om dina medarbetare mår bra och är motiverade är det en vinst både för dem och för 
verksamheten. Dina medarbetare är din viktigaste resurs och de kommer att tacka dig för 
Tork EasyCube. Arbetet känns meningsfullt när de vet att varje arbetsuppgift är viktig, och 
att ha bättre kontroll innebär mindre stress vilket kan leda till mindre sjukfrånvaro. 

Det tar bort stressen från 
städningen eftersom vi 
hela tiden löser problem 
innan de uppstår.

Jenny van Iersel 
Receptionist 
Apenheul Primate Park

Tork EasyCube®

Med systemet på plats är 
det svårt att tänka sig hur 
det var utan det. Jobbet 
är nu mindre stressigt, 
mer meningsfullt och 
bättre utfört.

Städare
IKSU Sports facility

Så här går det till

Så här går det till

https://www.tork.se/kundcase/ready-for-apenheul/
https://www.tork.se/kundcase/ready-for-iksu/


Kom igång
Vårt engagerade team tar fram en skräddarsydd lösning för dig, 
installerar den och ger all support som behövs för att använda tjänsten.

Kom igång 
Vi förbereder, installerar och 
konfigurerar Tork EasyCube i 
dina lokaler

Utbildning 
Vi utbildar och ger 
support så att du och din 
personal kommer igång 
med Tork EasyCube

Tork EasyCube i drift 
Ni arbetar med datadriven 
städning som en integrerad 
del i den dagliga 
verksamheten 

Genomgång 
Tillsammans går vi igenom 
resultaten och ser hur 
verksamheten har påverkats

1

2

3
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Kontakta oss för att få veta mer 
om hur vi kan effektivisera din 
verksamhet.

information.tork@essity.com
031-746 17 00
www.tork.se/easycube

https://www.tork.se/easycube/


Dispensrar som kan användas med 
Tork EasyCube

Tork Elevation (finns även i svart) Tork Image Design™

Tork Handduksadapter för inbyggda dispensrar

Tork EasyCube kan användas tillsammans med ett brett urval av 
högklassiga pappers- och tvåldispensrar samt papperskorgar från Tork.

Tork EasyCube®

Tork Xpress®  Dispenser 
Multifold Handduk, (H2)

Tork Dispenser Mini 
Jumbo Twin 
Toalettpapper (T2)

Tork PeakServe® 
Dispenser Continuous® 
Handduk, (H5)

Tork SmartOne® 
Mini Twin Dispenser 
Toalettpapper, (T9)

Tork Xpress® 
Dispenser Multifold 
Handduk (H2)

Tork Dispenser Skumtvål 
Intuition™ sensor, (S4)

Tork SmartOne® 
Mini Dispenser 
Toalettpapper, (T9)

Tork SmartOne®  
Dispenser Toalettpapper, 
(T8)

Tork Dispenser Coreless 
Mid-size Twin 
Toalettpapper, (T7)

Tork Dispenser 
Mid-size Twin 
Toalettpapper, (T6)

Tork Dispenser Mini 
Jumbo Toalettpapper, (T2)

Tork papperskorg 
50 liter, (B1)

Tork papperskorg 
50 liter, (B1)

Tork Matic® Dispenser 
Handduk på rulle, (H1)

Tork Dispenser Skumtvål  
Intuition™ sensor, (S4)

Tork Xpress® 
Handduksadapter 
infälld i skåp, stor (H2)

Tork Dispenser 
Jumbo Toalettpapper, (T1)

Tork Dispenser Mini 
Jumbo Toalettpapper, (T2)

Tork Xpress® 
Handduksadapter infälld 
i skåp, medium (H2)

Tork EasyCube® Enhet 
för besöksregistrering

Tork EasyCube® 
Enhet för datainsamling



Vad mer kan vi hjälpa till med?  
Kontakta oss så kan vi diskutera era 
affärsbehov.

www.tork.se
information.tork@essity.com 
031-746 17 00 




