Tork® EasyCube™

Anna tietoon pohjautuvan siivouksen
uudistaa liiketoimintaasi

62%

enemmän
siivoustehtäviä
kriittisillä alueilla*

*Tutkimus tehtiin ennen ja jälkeen Tork EasyCube -järjestelmän käyttöönoton laitoksessa, jossa käy 20 000 kävijää/viikko. SCA:n tilaamaan tutkimukseen sisältyi tarkkailua, haastatteluja ja palvelusta saadun tiedon
analysointia, ja tutkimus toteutettiin vuosina 2015 ja 2016.

Toimitilahuoltajilla kautta maailman on
samanlaisia ongelmia
- Miten pitää annostelijat täynnä ja laatu tasaisena, mutta välttää silti jatkuvat tarkistukset
ja turha siivous?
- Kuinka voidaan varmistaa, että tiimi puhdistaa juuri niitä alueita, jotka ovat sen
tarpeessa?
- Kuinka onnistutaan houkuttelemaan uusia työntekijöitä, pitämään heidät työsuhteessa ja
motivoimaan heitä?
Toimitilapalveluissa toimintojen hallinnoiminen on haastavaa. Toimintojen kehittäminen
jatkuvien hintapaineiden alla on vielä haastavampaa.
Toimimme yritysten kumppanina yli 90 maassa ja ymmärrämme niiden kohtaamia
päivittäisiä haasteita. Olemme nyt kehittäneet työkalun, joka auttaa yrityksiä
suoriutumaan näistä haasteista.
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Connected devices
Sensor technology in
Tork dispensers, visitor
counter units and DCUs
measure visitor numbers
and refill levels

Annostelijoiden anturitekniikka ja
kävijälaskurit mittaavat täyttömääriä ja
kävijämäärää reaaliajassa
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Tork® EasyCube™

Haasteiden ratkaisemiseksi
uudistimme toimitilapalvelut
Jokapäiväisessä ympäristössämme olevien laitteiden liittäminen
internetiin on mahdollistanut sen, että tietoa saadaan monta
mittaluokkaa enemmän kuin ennen. Muutos läpäisee kaikki toimialat.
Me olemme valjastaneet tämän voiman tuomaan merkittäviä
parannuksia toimitilapalveluihin.
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Digitaalinen siivouksenhallintaratkaisumme, Tork EasyCube, antaa
sinulle napin painalluksella reaaliaikaista tietoa siivouksen tilasta ja
annostelijoiden täyttötilanteesta. Tämän ansiosta tiimisi voi toimia
tarkasti sen mukaan, missä ja milloin toimia tarvitaan. Tuloksena
on mullistava parannus laatuun ja tehokkuuteen, jolloin saadaan
vähennettyä valituksia ja aikahävikkiä.
Tietoon pohjautuva siivoustoiminta on alana uusi, mutta Tork
EasyCube on jo tuottanut tuloksia ja auttanut yrityksiä ympäri
maailman uudistamaan siivoustoimintaansa tuleviksi vuosiksi.
Seuraavassa kerromme, miten se voi auttaa yritystäsi.
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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
Kätevät tilastotiedot
mahdollistavat esimiehille
helpon ja nopean tavan hallita,
suunnitella ja seurata tilannetta

and predict use and plan
for increased effciency

Siivouksen uusi logiikka
Tork EasyCuben avulla tiimisi voi siirtyä tarpeen
mukaan määritettyyn siivoamiseen. Enää ei
tarvita ennalta määritettyjä reittejä ja tarpeettomia
tarkastuskäyntejä – reaaliaikaisen tiedon avulla
siivoojat voivat siirtyä suoraan sinne, missä heitä eniten
tarvitaan, ja seurata kätevästi .

Alle 50%
jäljellä

OK

Saippuaannostelija tyhjä

Tork® EasyCube™

Tork EasyCube tuo uuden
tavan työskennellä

Tehokasta työnjohtoa:
parempia tuloksia
vähemmällä vaivalla
Kun käytössä on välitön yhteys
kävijämäärä- ja täyttö-astetietoihin,
hallinnan ylläpitäminen on helppoa:
-

Optimoi siivous käyttämällä tietoja kunkin alueen
tilanteesta sillä hetkellä

-

Valvo siivoussuoritusta ja -laatua
suorituskykymittareihin vertaamalla

-

Kommunikoi suoraan lähettämällä viestejä
siivoojien tablettilaitteisiin

-

Tehosta laatua ja vähennä valituksia
varmistamalla jatkuva puhtaus sekä saippuan ja
käsipyyhkeiden saatavuus

Siivoojat voivat työskennellä
älykkäämmin ja helpommin
Tork EasyCube antaa mahdollisuuden
ratkaista ongelmia, ennen kuin niitä
edes ilmaantuu:
-

Voit täydentää siivousvaunua ajantasaisesti sen
mukaan, mitä tiloissa tarvitaan

-

Tarpeettomat tarkastuskäynnit ja työt jäävät pois,
kun voit tarkistaa täyttömäärät ja siivoustarpeet
reaaliaikaisesti tabletiltasi

-

Seuraa tehtävien kulkua tabletilla ja merkitse ne
tehdyksi, kun olet valmis

-

Stressiä on vähemmän, kun tiedät, mitä missäkin
kulloinkin tarvitaan

Anna tiimillesi mahdollisuus
maksimitehokkuuteen
Kun tiedetään tarkasti, mitä tarvitaan, aikaa ei kuulu hukkaan. Kun aikaa on enemmän, tiimit voivat
panostaa siivoamiseen ja työnjohtajat voivat olla varmoja, että mitään ei jää tekemättä.

*Tutkimus tehtiin ennen ja jälkeen Tork EasyCube -järjestelmän käyttöönoton yrityksessä, jossa käy 20 000 kävijää/viikko. SCA:n tilaamaan
tutkimukseen sisältyi tarkkailua, haastatteluja ja palvelusta saadun tiedon analysointia, ja tutkimus toteutettiin vuosina 2015 ja 2016.

Tork® EasyCube™

”Tork EasyCuben ansiosta
säästämme useita
tunteja päivässä.
Palvelu on muuttanut
kaiken: tehokkuuden
osalta suorituksia
ei voi edes verrata
entiseen tasoon.”
Kajsa-Lotta Halvarsson, puiston
tukipäällikkö, Furuvik Zoo &
Amusement Park

Lue lisää

77%
vähemmän

annostelijoiden tarkistuksia –
säästää arvokasta aikaa*

62%

enemmän
siivoustehtäviä
kriittisillä alueilla
tehokkuutta lisäämällä –
tarkoittaa parempaa laatua*

Aseta uusi standardi
asiakastyytyväisyydelle
Älykkäämpi siivoustoiminta mahdollistaa paremman laadun – unohda tyhjät annostelijat ja epäsiistit
saniteetti- tai muut tilat. Siirry tarpeen mukaan tehtävään siivoukseen Tork EasyCuben avulla ja
paranna asiakastyytyväisyyttä merkittävästi.

Valituksia tyhjistä
annostelijoista ei ole
enää tullut lainkaan,
ja asiakkaat ovat
tyytyväisiä siivouspalveluihin.
IKSU Sports Complex

Lue lisää

88%

vähemmän
annostelijoiden
tyhjilläänoloaikaa
varmistaa hyvän
asiakaskokemuksen*

30%

parempi
kävijätyytyväisyys
Tork EasyCube avulla**

*Tutkimus tehtiin ennen ja jälkeen Tork EasyCube -järjestelmän käyttöönoton yrityksessä, jossa käy 20 000 kävijää/viikko. SCA:n tilaamaan tutkimukseen sisältyi tarkkailua,
haastatteluja ja palvelusta saadun tiedon analysointia, ja tutkimus toteutettiin vuosina 2015 ja 2016. **Kävijöiden tyytyväisyysmittaus kahdessa Tork EasyCube -varustetussa
saniteettitilassa ja kahdessa perinteisesti ylläpidetyssä ja varustetussa saniteettitilassa ISSA/INTERCLEAN-messuilla Amsterdamissa vuonna 2016.
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Sitouta tiimisi
tehokkaammin
Työ tuntuu mielekkäältä, kun jokaisella tehtävällä on merkitys. Parempi hallinta tarkoittaa vähemmän
stressiä ja vähemmän sairauslomia. Työntekijäsi ovat tärkein resurssisi – he arvostavat Tork EasyCube
-järjestelmän käyttöönottoa.

”Se helpottaa siivoamiseen
liittyviä paineita, koska
olemme aina askelen
edellä ongelmia.”
Jenny van Iersel,
vastaanottovirkailija,
Apenheul Primate Park

Lue lisää

Tyytyväisempi
henkilökunta

Rekrytointi
on
helpompaa

paremman hallinnan, pienemmän
stressin ja merkityksellisempien
työtehtävien ansiosta*

ja uusien siivoojien koulutus
nopeampaa*

*Perustuu neljän Tork EasyCube -asiakkaan kanssa tehtyihin haastatteluihin.

Aloituksen valmistelu
Tiimimme muokkaavat sinulle sopivan ratkaisun, asentavat sen
ja tarjoavat kaiken käytössä tarvitsemasi tuen

1
2
3
4

Arviointi
Perustuu juuri sinun
tarpeisiisi, ja me
suosittelemme sinulle
ratkaisua

Asennus
Asennamme ja
konfiguroimme Tork
EasyCube -sovelluksen
toimitiloissasi

Aloitus
Tarjoamme koulutusta ja
tukea, jotta sinä ja
henkilökuntasi saatte hyvän
alun Tork EasyCuben
käyttöön

Liiketoiminnan tarkastelu
Analysoimme tulokset ja
saavutetun
liiketoimintavaikutuksen
yhdessä

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää
siitä, kuinka voimme uudistaa
liiketoimintaasi!
jouko.laitinen@sca.com
040 550 9404
tork.fi/easycube/
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Tork EasyCube -järjestelmän
saatavana olevat annostelijat
Ratkaisu on yhteensopiva monien erilaisten laadukkaiden Torkpaperi- ja saippua-annostelijoiden ja -roska-astioiden kanssa
Tork Image Design™

Tork Elevation

Tork Xpress®
annostelija Multifold
käsipyyhkelle H2

Tork SmartOne®
Mini Twin annostelija
wc-paperille T9

Tork Xpress® annostelija
Multifold käsipyyhkeelle
H2

Tork Matic®
annostelija
rullakäsipyyhkeelle
H1

Tork SmartOne®
annostelija wc-paperille
T8

Tork annostelja
vaahtosaippualle
- Intuition™ sensor S4

Tork Twin annostelija
Mid-size wc-paperille
T6

Tork SmartOne®
Mini annostelija
wc-paperille T9

Tork annostelja Mini
Jumbo wc-paperille T2

Tork roska-astia 50 l.

Tork roska-astia
50 l.

Tork Twin annosteljia
Mini Jumbo
wc-paperille T2

Tork annostelja
vaahtosaippualle
- Intuition™ sensor S4

Tork annosteljia Mini
Jumbo wc-paperille
T2

Tork EasyCube™
kävijälaskuriyksiköt

Tork käsipyyhesovittimet upotetuille kalusteille

Tork Xpress™
suuri käsipyyhesovitin
upotetulle kalusteelle

Tork Xpress™
keskikokoinen
käsipyyhesovitin
upotetulle kalusteelle

Tork Xpress™
pieni käsipyyhesovitin
upotetulle kalusteelle

Millä muulla tavalla voimme auttaa?
Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää
liiketoiminnastasi.
tork.fi
040 550 9404
jouko.laitinen@sca.com

