Tork EasyCube™

Facilitetsrengøring møder
den digitale tidsalder

62%

flere rengøringsopgaver udført
de vigtige
steder*

*En undersøgelse før og efter implementering af Tork EasyCubeTM i en facilitet med 20.000 besøgende/uge. Undersøgelsen er rekvireret af SCA og er gennemført i 2015 og 2016 ved observation,
interviews og analyse af data fra servicen.

Facility managers verden over
står med de samme udfordringer
- Hvordan sikrer du, at dispenserne hele tiden er fyldt op, og
at rengøringskvaliteten ikke daler, samtidig med at du undgår
konstante kontroller og unødvendig rengøring?
- Hvordan sikrer du dig, at dit team får gjort rent, der hvor der
virkelig er brug for det?
- Hvordan tiltrækker, motiverer og holder du på
dine medarbejdere?
Det sværeste ved facility management er at bevare overblikket
over driften.
Det kan være endnu sværere at forbedre driften, når man er
under økonomisk pres.
Som partner for virksomheder i over 90 lande har vi indsigt i
de udfordringer, du står med hver dag. Derfor har vi udviklet et
redskab, som hjælper dig med at overvinde dem.

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

Sensorer i dispenserne og
besøgstællere måler
refill-niveauerne og
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Tork EasyCube™

For at overvinde udfordringerne
har vi tænkt facility
management helt om
De nye mængder af informationer, vi har fået adgang til gennem
internetopkoblede enheder, har medført gennemgribende
forandringer inden for alle typer industri.
Vi har udnyttet teknologien til at skabe betydelige forbedringer for
facility management.
Vores digitale løsning til styring af rengøring, Tork EasyCubeTM,
giver dig nemt tilgængelige informationer i realtid om rengøringsog genopfyldningsbehov. Det betyder, at dit team kan udføre
nøjagtigt de opgaver, der er brug for, når der er brug for det hverken mere eller mindre. Resultatet er et revolutionerende boost
i kvalitet og effektivitet og enden på både klager og tidsspilde.
På trods af at data-drevet rengøring stadig er nyt, har Tork
EasyCubeTM allerede leveret påviste resultater og har hjulpet flere
virksomheder rundt omkring i verden med at transformere deres
tilgang til rengøring. Lad os se på, hvordan vi kan hjælpe dig.
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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
Enkle analyseredskaber gør det
meget nemt og hurtigt for
manageren at få overblik,
planlægge og følge op

and predict use and plan
for increased effciency

En helt ny rengøringslogik
Med Tork EasyCubeTM kan dit team gå over til
behovsbaseret rengøring. Slut med fastlagte
rengøringsruter og unødvendige dispensertjeks –
informationer i realtid betyder, at personalet kan gå
direkte til de steder, hvor der er mest behov, og at de
nemmere kan følge med bruger-flowet i faciliteten. Når
du først har prøvet denne måde at arbejde på, vil du
ikke drømme om at gå tilbage til den gamle måde.

Mindre end
50% tilbage

OK

Sæbedispenser
tom

Tork EasyCube™

Velkommen til en helt ny tilgang
til rengøring med Tork EasyCubeTM

Manageren får flere
resultater for færre
ressourcer
Med øjeblikkelig adgang til
informationer om antal brugere
og refill-niveauer er det meget
nemmere at bevare overblikket.
- Optimer rengøringen med informationer om
de aktuelle behov i hvert område
- Mål rengøringseffektivitet og kvalitet i forhold
til KPI'ere
- Kommuniker direkte med dit
rengøringspersonale via beskeder til deres
tablets
- Boost kvaliteten og slip for klager ved at
sikre et konstant højt rengøringsniveau og
adgang til papir og sæbe

Rengøringspersonalet
arbejder ikke mere, bare
mere smart
Med Tork EasyCubeTM kan
du være proaktiv og løse
problemerne før de opstår.
- Fyld kun vognen op med det nødvendige,
fordi du kender de nøjagtige behov
- Slip for unødvendigt arbejde og kontrol, når
du kan se refill-niveauer og rengøringsbehov
i realtid på din tablet
- Hold styr på opgaverne og kryds dem af på
din tablet, når de er udført
- Mindre stress, når du kan nøjes med at gøre
det, der er behov for, når der er behov for det

Hjælp dit team til højere effektivitet
Når du ved præcis, hvad der skal gøres, spilder du ikke tiden. Med ekstra tid til rådighed kan dit
team få klaret de sidste rengøringsopgaver, der vil gøre alle glade. Og manageren får ro i sindet i
visheden om, at intet er blevet overset.

* En undersøgelse før og efter implementering af Tork EasyCubeTM i en facilitet med 20.000 besøgende/uge. Undersøgelsen er
rekvireret af SCA og er gennemført i 2015 og 2016 ved observation, interviews og analyse af data fra servicen.

Tork EasyCube™

“Takket være Tork
EasyCubeTM, sparer vi flere
timer om dagen. Servicen
har forandret alting. Hvad
effektivitet angår, kan man
slet ikke sammenligne
det med, hvordan det
fungerede før.”
Kajsa-Lotta Halvarsson,
Park Support Manager,
Furuvik Zoo & Forlystelsespark

77%
reduktion

i dispensertjek
sparer værdifuld tid*

62%

mere rengøring

i vigtige områder gennem bedre
effektivitet giver højere kvalitet*

Sæt nye standarder for
kundetilfredshed
Smartere rengøring baner vejen for højere kvalitet – glem alt om tomme dispensere og rodede toiletter.
Skift over til behovsbaseret rengøring med Tork EasyCubeTM og få radikalt højere kundetilfredshed.

Klager over tomme
dispensere er helt
stoppet, og i dag er
kunderne meget tilfredse
med rengøringen.
IKSU Sportscenter

88%
kortere tid
med tomme
dispensere
sikrer en fantastisk
brugeroplevelse*

30%

højere brugertilfredshed
med Tork EasyCubeTM**

*En undersøgelse før og efter implementering af Tork EasyCubeTM i en facilitet med 20.000 besøgende/uge. Undersøgelsen er rekvireret af SCA og er gennemført i 2015 og 2016
ved observation, interviews og analyse af data fra servicen ** Måling af brugertilfredsheden i to Tork EasyCubeTM toiletter og to traditionelt udstyrede og vedligeholdte toiletter på
ISSA/INTERCLEAN udstillingen, Amsterdam 2016.

Tork EasyCube™

Et boost til dit
teams engagement
Arbejdet føles mere meningsfuldt, når hver eneste opgave faktisk gør en forskel. Og bedre overblik
giver mindre stress og derfor også mindre sygefravær. Dit personale er din vigtigste ressource –
Medarbejderne vil takke dig for at indføre Tork EasyCubeTM.

“Systemet fjerner stress fra
rengøringsopgaverne, fordi
vi hele tiden er på forkant
med problemerne.”
Jenny van Iersel,
Receptionist,
Apenheul Primate Park

*Baseret på interviews med fire Tork EasyCubeTM kunder.

Gladere
personale
fordi de har bedre overblik,
mindre stress og flere
meningsfulde opgaver*

Nemmere
at
rekruttere
og kortere indkøringstid for
nye rengøringsmedarbejdere*

Lad os få dig godt i gang
Vores EasyCubeTM team specificerer en løsning til dig, installerer den
og yder al den support, du skal bruge for at få systemet op at køre.
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Afdækning
Med udgangspunkt i dine
specifikke behov anbefaler vi
en løsning

Installation
Vi installerer og konfigurerer
Tork EasyCubeTM i dine
faciliteter

Kom godt i gang
Vi sørger for oplæring og
support, så du og dit
personale kommer godt i
gang med Tork EasyCubeTM

Evaluering
Sammen evaluerer vi
resultaterne og de opnåede
forretningsfordele

Tork EasyCube™

Dispensere der fås
med Tork EasyCubeTM
Løsningen er kompatibel med et stort udvalg af Tork
affaldsspande og dispensere til papir og sæbe
Tork Image Design™

Tork Elevation

Tork Xpress®
Dispenser Multifold
Håndklædeark, H2

Tork SmartOne®
Dispenser Mini Twin
Toiletpapir, T9

Tork Xpress®
Dispenser Multifold
Håndklædeark, H2

Tork Matic®
Dispenser
Håndklædeark, H1

Tork SmartOne®
Dispenser
Toiletpapir, T8

Tork Dispenser
Skumsæbe med
Intuition™ sensor, S4

Tork Dispenser Twin
Mid-size Toiletpapir, T6

Tork SmartOne®
Dispenser
Mini Toiletpapir, T9

Tork Dispenser Mini
Jumbo
Toiletpapir, T2

Tork Affaldsspand
50 L, B1

Tork Affaldsspand
50 L, B1

Tork DispenserTwin
Mini Jumbo
Toiletpapir, T2

Tork Dispenser
Skumsæbe med
Intuition™ sensor, S4

Tork Dispenser Mini
Jumbo
Toiletpapir, T1

Tork EasyCube™
Besøgstæller

Vi hjælper dig gerne.
Kontakt os og få en snak om din
forretning.
www.tork.dk
+45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@sca.com
Følg os på

