Tork® EasyCube™

Verander uw bedrijf met
datagestuurd schoonmaken

62%
meer
reinigingstaken in
essentiële
gebieden*

*Een studie voor en na de implementatie van Tork EasyCube in een instelling met 20.000 bezoekers per week. De studie in opdracht van SCA bestond uit observatie, interviews en een analyse van de gegevens
van de dienst, die werden uitgevoerd in 2015 en 2016.

Tork® EasyCube™

Facilitair managers over de hele wereld
lopen tegen dezelfde problemen aan.
- Hoe houdt u dispensers gevuld en de kwaliteit op niveau en vermijdt u dat u blijft
controleren en schoonmaken wanneer dit niet echt nodig is?

De nieuwe hoeveelheid aan informatie die wordt uitgewisseld door apparaten met
het internet te verbinden, hervormt elke industrie. Wij maken gebruik van deze
mogelijkheid om de facilitaire dienstverlening aanzienlijk te verbeteren.

- Hoe zorgt u ervoor dat uw team daar schoonmaakt waar
het echt nodig is?
- Hoe trekt u werknemers aan, hoe behoudt en motiveert u deze?

The Tork EasyCube service
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Om dit op te lossen, hebben we de
facilitaire dienstverlening opnieuw
vormgegeven

Binnen de facilitaire dienstverlening is het moeilijk om de controle te behouden over
operationele activiteiten. Het verbeteren van operationele activiteiten onder constante
kostendruk kan nog moeilijker zijn.
Als partner van bedrijven in meer dan 90 landen, begrijpen wij de uitdagingen die
u dagelijks tegenkomt. Daarom hebben wij een tool ontwikkeld die u helpt om
deze te overwinnen.
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The Tork EasyCube™ service
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Onze digitale oplossing voor het beheer van de schoonmaak, Tork EasyCube,
biedt u direct actuele gegevens over schoonmaak- en vulbehoeften. Dat betekent
dat uw team precies datgene kan doen wat nodig is, waar en wanneer dat nodig
is. Het resultaat is een revolutionaire boost van kwaliteit en efficiëntie, waardoor
klachten zullen verdwijnen en geen tijd meer wordt verspild.
Hoewel datagestuurd schoonmaken nog een nieuw gebied is, levert Tork
EasyCube bewezen resultaten en helpt het wereldwijd bedrijven de manier van
schoonmaken te veranderen. Laten we eens kijken hoe we u kunnen helpen.

Actuele informatie in een
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De sensoren in de dispensers en het
telsysteem voor bezoekers meten
wanneer er bijgevuld moet worden en
het aantal bezoekers met behulp van
actuele gegevens

is collected and displayed
in the Tork EasyCube
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Smart analytics for
optimizing operations
Smart analytics
for to track
Measurements
andoperations
predict use and plan
optimizing
for increased
effciency
Measurements
to track
Managers houden de controle
en kunnen plannen en stappen
ondernemen met minder tijd en
moeite door makkelijke
analysemogelijkheden

and predict use and plan
for increased effciency

Tork® EasyCube™

Een geheel nieuwe logica voor
schoonmaken
Uw team kan met behulp van Tork EasyCube
overstappen op schoonmaken op basis van
noodzaak. Geen vaste routes en onnodige controles
– actuele informatie laat schoonmakers weten waar
zij het hardst nodig zijn en houdt beter en sneller
het aantal bezoekers bij. Zodra u deze manier van
werken hebt geprobeerd, wilt u niet meer terug.

Minder dan
50% over

Ontdek een nieuwe manier van werken met
Tork EasyCube

OK
Managers ontvangen meer
resultaat met minder moeite
Het is makkelijk om de controle te
behouden met directe toegang tot
gegevens over het aantal bezoekers en
de bijvulniveaus:
- Optimaliseer schoonmaken met gegevens over
behoeften in elk gebied op elk moment
- Controleer schoonmaakprestaties en de kwaliteit
tegenover Key Performance Indicators
- Communiceer direct met schoonmakers door
berichten te versturen naar hun tablets
- Verhoog de kwaliteit en verminder klachten door te
zorgen voor een constante reinheid en
beschikbaarheid van papier en zeep

Zeepdispenser
leeg

Schoonmakers werken
slimmer, niet harder
Tork EasyCube stelt u in staat om
proactief te zijn en problemen op te
lossen voordat ze ontstaan.
- Vul uw trolley aan met wat u nodig hebt, gebaseerd
op actuele gegevens
- Vermijd onnodige controles en werk doordat u de
actuele bijvulniveaus en de schoonmaakbehoeften
kunt controleren op uw tablet
- Houd taken bij en vink ze af op de tablet zodra deze
zijn uitgevoerd
- Minder stress doordat u precies kunt doen wat nodig
is, waar en wanneer dat nodig is

Tork® EasyCube™

Haal het maximale uit uw team
Doordat u precies weet wat nodig is, verspilt u geen tijd. Meer tijd betekent dat teams zich nog
meer kunnen inzetten tijdens het schoonmaken en managers kunnen er zeker van zijn dat niets
wordt overgeslagen.

“Dankzij Tork EasyCube
besparen we iedere
dag meerdere uren.
De service heeft alles
veranderd: wat betreft
efficiëntie is het niet te
vergelijken met hoe het
eerst was.”
Kajsa-Lotta Halvarsson,
Park Support Manager,
Furuvik Dierentuin en Attractiepark

Kom erachter hoe

77%
minder

dispensercontroles
bespaart kostbare tijd*

62%

meer
schoonmaak-

taken in essentiële gebieden
door het verhogen van de
efficiëntie, waardoor de kwaliteit
verbetert*
*Een studie voor en na de implementatie van Tork EasyCube in een instelling met 20.000 bezoekers per week. De studie in opdracht van SCA bestond uit observatie,
interviews en een analyse van de gegevens van de dienst, die werden uitgevoerd in 2015 en 2016.

Tork® EasyCube™

Hanteer een nieuwe norm van
klanttevredenheid

Versterk de teamgeest

Slimmer schoonmaken zorgt voor een betere kwaliteit – vergeet lege dispensers en rommelige
sanitaire ruimten en andere gebieden. Stap over naar schoonmaken op basis van noodzaak met Tork
EasyCube voor een drastische verhoging van de klanttevredenheid.

Werk voelt belangrijk als elke taak ertoe doet en wanneer een betere controle minder stress en
ziekteverzuim oplevert. Uw mensen zijn uw belangrijkste middelen – zij zullen u dankbaar zijn voor het
implementeren van Tork EasyCube.

Er is volledig afgerekend
met klachten over
lege dispensers en
tegenwoordig zijn de
klanten zeer tevreden met
de schoonmaak.

“Het vermindert stress bij
het schoonmaken, omdat
we constant bovenop elk
probleem zitten.”
Jenny van Iersel,
Receptioniste,
Apenheul

IKSU Sports Complex

Kom erachter hoe

Kom erachter hoe

88%
minder lege
dispensers
zorgt voor een goede
gebruikerservaring*

30%

meer tevreden
bezoekers
met Tork EasyCube**

*Een studie voor en na de implementatie van Tork EasyCube in een instelling met 20.000 bezoekers per week. De studie in opdracht van SCA bestond uit observatie, interviews en
een analyse van de gegevens van de dienst, die werden uitgevoerd in 2015 en 2016. **Metingen van de klanttevredenheid in twee sanitaire ruimten met Tork EasyCube en twee
traditionele sanitaire ruimten tijdens de ISSA/INTERCLEAN beurs in Amsterdam 2016.

*Gebaseerd op interviews met vier klanten van Tork EasyCube.

Gelukkiger
personeel
door meer controle,
minder stress en meer
betekenisvolle taken*

Makkelijker om te
werven
en een minder lange
trainingsduur voor nieuwe
schoonmakers*

Tork® EasyCube™

Wij helpen u op weg
Onze toegewijde teams ontwikkelen een oplossing voor u,
zorgen voor de installatie en bieden alle ondersteuning die u
nodig heeft bij het gebruik
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Beschikbare dispensers met
Tork EasyCube
De oplossing werkt met een breed assortiment van papier-,
zeepdispensers en afvalbakken van Tork
Tork Image Design-lijn™

Tork Elevation
Evaluatie

Wij raden u een oplossing
aan die is gebaseerd op uw
specifieke wensen

Installatie
Wij installeren en
configureren Tork EasyCube
in uw instelling

Ga aan de slag
Wij bieden trainingen en
ondersteuning aan om u en
uw personeel op weg te
helpen met Tork EasyCube

Tork Xpress®
Multifold Hand
Towel Dispenser

Tork SmartOne®
Mini Twin Toilet
Paper Dispenser

Tork Xpress®
Multifold Hand
Towel Dispenser

Tork Matic®
Hand Towel
Roll Dispenser

Tork SmartOne®
Toilet Paper
Dispenser

Tork Foam Soap
Dispenser with
Intuition™ sensor

Tork Twin
Mid-size Toilet
Roll Dispenser

Tork SmartOne®
Mini Toilet Paper
Dispenser

Tork Mini
Jumbo Toilet
Roll Dispenser

Tork Waste
Bin 50 Ltr

Tork Waste
Bin 50 Ltr

Tork Twin
Mini Jumbo
Toilet Roll Dispenser
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Aandachtspunten binnen
het bedrijf
Samen bekijken we de
resultaten en de impact die
het op uw werkzaamheden
heeft

Neem contact op om meer te weten te
komen over de manier waarop we uw
bedrijf kunnen transformeren!
TS.support@sca.com
www.tork.nl./easycube, www.tork.be/nl/
easycube of www.tork.be/fr/easycube

Tork Foam Soap
Dispenser with
Intuition™ sensor

Tork Mini
Jumbo Toilet
Roll Dispenser

Tork EasyCube™
Visitor Registration
Units

Tork Handtowel Cabinets for Recessed dispensers

Tork Xpress™
Large Recessed
Cabinet Towel
Adapter

Tork Xpress™
Medium Recessed
Cabinet Towel
Adapter

Tork Xpress™
Small Recessed
Cabinet Towel
Adapter

Hoe kunnen wij u verder helpen?
Neem contact met ons op om over
uw business te praten.
tork.nl, tork.be
info@tork.nl, info@tork.be

