
 
 
 
 
Verbeter de efficiëntie  
met realtime informatie

Oplossingen van Tork Oplossingen van Tork

Klaar voor slimmere sanitaire ruimten?  
Lees meer over oplossingen van Tork op 
www.sca-tork.com of neem contact op  
met uw verkoopvertegenwoordiger voor  
een demonstratie. 
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Bied een nog frissere ervaring 
met slimmere sanitaire ruimten
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Altijd schoon, fris en klaar voor gebruik. Dat is de 
belofte die u met onze hulp kunt waarmaken dankzij de 
realtime gegevens over uw sanitaire ruimte van onze 
Tork EasyCube™- en Tork SmartFresh™-oplossingen. 
Met dispensers en automatische luchtverfrissers voor 
uw toiletten die verbonden zijn met het internet kunt u in 
realtime de netheid van uw sanitaire ruimte beheren.

De Tork EasyCube™ en de Tork SmartFresh™ zijn nieuwe 
oplossingen van Tork, geïnspireerd door de reacties 
van klanten en ontworpen om de sanitaire ervaring van 
iedereen te verbeteren en klachten vaarwel te zeggen. 
Met deze innovatieve oplossingen van Tork kunt u 
gegevens omzetten in actie zodat u:

 - De verwachtingen van uw klanten voortdurend waar 
kunt maken

 -  Op een meer efficiënte wijze de beste resultaten kunt 
neerzetten

 -  Trends kunt waarnemen en hierop vooruit kunt plannen
 -  Indruk kunt maken met frisheid

Uw sanitaire ruimten sturen  
berichten. Wees als eerste op  
de hoogte. 

“ Tijdens de proefperiode waren vrijwel  
 alle meldingen over lege dispensers  
 verdwenen. In 6 maanden tijd    
 hadden we slechts één melding!”  
 Kati Barklund, Coor Service Management Group,  
 Innovation Manager
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Tork EasyCube™ verzamelt en analyseert realtime gegevens van elke sanitaire 
ruimte zodat u altijd op de hoogte bent en uw klanten de ervaring kunt bieden 
waar ze tevreden mee zijn. De ontvangen informatie zal u meteen tijd besparen 
en biedt inzichten en kennis in hoe u uw planning en inrichting voor de lange 
termijn kunt verbeteren. 

Altijd op de hoogte 

Wees op de hoogte  
 - Ontvang voortdurend updates over de algemene status van uw  
sanitaire ruimte 

 -  Krijg meldingen van specifieke dispensers en weet direct hoelang  
de vullingen nog meegaan

 -  Wees op de hoogte van het aantal bezoeken (door middel van 
deursensoren) om de netheid te kunnen voorspellen

 -  Heb altijd en overal toegang via elk apparaat met internettoegang

Wees proactief 
 - Verstuur specifieke opdrachten naar de dichtstbijzijnde medewerker voor 
de snelste reactietijd

 -  Verstuur berichten binnen de hele locatie om alle medewerkers snel  
te informeren

 -  Plan efficiëntere schoonmaakroutes op basis van uw statistiekenanalyse

Blijf verbonden 
 -  Laat uw medewerkers zelfstandiger en met meer zekerheid werken
 -  Zeg vaarwel tegen onnodige dispensercontroles en bespaar tijd
 -  Neem alleen het benodigde aantal vullingen mee en voltooi uw  
ronde sneller

 -  Verminder klachten van medewerkers en bezoekers van een  
sanitaire ruimte

 -  Ervaar nooit meer een tekort aan voorraden

Met Tork EasyCube™ overtreft u alle 
verwachtingen met slimme connectiviteit

Zet uw bedrijfsmiddelen in waar ze 
nodig zijn. Met slimme connectiviteit 
voorspelt u de vulmomenten, maakt u 
schoon wanneer dit nodig is en zorgt 
u voor een consistente kwaliteit.
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Tork SmartFresh™ tilt 
de norm voor sanitaire 
ruimten naar nieuwe 
hoogtes 

 - Strak ontwerp en innovatieve 
functies die automatisch reinigen en 
geuren verdrijven 

 -  Een uniek luchtverfrissersysteem 
met aromatische oliën voor een 
aangename ervaring 

 -  De sensoren leveren gegevens voor 
inzichten over het gebruik op de 
lange termijn 

 -  Dankzij het geïntegreerde 
mediascherm kunt u uw klanten 
infotainment- en reclameberichten 
tonen 

 -  Tork biedt een probleemloze dienst 
om al uw luchtverfrissingsystemen 
te volgen en te vullen 

Bied een innovatieve sanitaire ervaring 
en een hogere standaard van frisheid 
met de automatische reiniging voor uw 
toiletten en waterbesparende systemen 
voor urinoirs van Tork SmartFresh™. 

Elke unit van Tork SmartFresh™ heeft  
een glanzende, glazen behuizing met 
slimme sensoren, reinigingsvloeistof, 
aromatische oliën, een luchtverfrisser-
systeem en een HD-mediascherm. 

Het is eenvoudig te combineren met 
standaard porseleinen toiletten en 
urinoirs, en in combinatie met uw 
reeds aanwezige units biedt het Tork 
SmartFresh™-systeem u het overwicht. 

“ We zien veel mogelijkheden in het 
gebruik van de schermen voor 
informatievoorziening en promotie 
van onze eigen campagnes en 
aanbiedingen voor gasten.”  
 Peter van Dungen, eigenaar, McDonald’s, Tilburg

Onze belofte

We zullen regelmatig contact opnemen om te zien of u 
tevreden bent en of u misschien nog iets anders wenst of 
nodig hebt. 

Als u vragen of problemen hebt, staat ons supportteam altijd voor u klaar. Feedback 
is altijd welkom en essentieel voor ons. Neem contact met ons op zodat wij weten 
hoe we uw bedrijf het best van dienst kunnen zijn met Tork Solutions.

Ga naar www.sca-tork.com/why-tork/tork-solutions

De Tork EasyCube™ en Tork SmartFresh™ helpen u een betere klantervaring 
te leveren, op een effectievere en efficiëntere manier, zelfs in de meest 
uitdagende en continu veranderende omgevingen. 

Blijf verbonden met deze Tork systemen om de frisheid van elke sanitaire 
ruimte te garanderen.

Uw complete,  
slimme sanitaire ruimte begint hier

Eerst brengen we 
een bezoek aan 
uw locatie om uw 
wensen te bekijken.

De aanbeveling 
wordt uitgebreid tot 
een gedetailleerd 
aanbod, voor uw 
akkoord. 

De apparatuur van 
Tork wordt bezorgd 
en geïnstalleerd 
door deskundige 
monteurs. 

We bieden training 
zodat u en uw 
medewerkers ermee 
aan de slag kunnen.

Volgende stappen


