
Förändra ditt sätt att städa 
och uppnå nya resultat 

62% 
mer städning  
där det verkligen 
behövs*

Tork® EasyCube™ 

*En studie före och efter implementering av Tork EasyCube i en lokal med 20 000 besökare/vecka. Studie beställd av SCA bestående av observationer, intervjuer och dataanalys, utförd under 2015 och 2016.
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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

 

Sensorer ger information   
om antalet besök och  
påfyllningsnivåer i realtid

Informationen från sensorerna 
tillsammans med digitala städplaner 
låter städpersonalen göra det som 
behövs, när och var det behövs

1 2

Städledare runt om i världen   
har samma problem
- Hur vet man att dispensrarna är påfyllda och att kvaliteten   
håller jämn nivå utan konstanta kontroller?

- Hur säkerställer man att medarbetarna städar i utrymmen där  
det verkligen behövs och undviker onödig städning?

- Hur attraherar man och behåller sin personal?

Inom lokalvård är det svårt att ha kontroll över verksamheten.   
Och ännu svårare är det att förbättra effektiviteten och kvaliteten  
under konstant kostnadspress.

Som samarbetsparter till verksamheter i över 90 länder förstår vi
dessa utmaningar. Därför har vi utvecklat en digital tjänst som hjälper 
dig att totalt förändra ditt sätt att städa och därmed uppnå nya resultat.



För att lösa problemen   
fick vi tänka i nya banor 
Tillgången till information när den fysiska världen runt omkring  
oss kopplas upp mot Internet är ett fenomen som förändrar sättet  
att arbeta och påverkar alla branscher. Vi har dragit nytta av detta   
för att effektivisera städningen.

Vårt digitala tjänst, Tork EasyCube, ger dig information om 
behovet av städning och påfyllning av dispensrar i realtid.   
Det innebär att din personal kan göra exakt det som behövs,  
när och var det behövs. Resultatet blir en revolutionerande   
förbättring av både kvalitet och effektivitet, samtidigt som det   
ökar motivationen hos personalen.

Även om denna typ av digitalisering av städning är ett helt   
nytt område, ger Tork EasyCube sedan flera år tillbaka bevisade  
resultat och har hjälpt verksamheter runt om i världen.   
Låt oss visa hur vi kan hjälpa dig.

Tork® EasyCube™ 
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Städledarna har kontroll och kan 
planera och följa upp arbetet på ett 
bättre och effektivare sätt 3

 



En helt nytt sätt att städa

Med Tork EasyCube kan ditt team arbeta 
behovsbaserat. Inga fler fasta städscheman och 
dispenserkontroller. Information i realtid gör att 
städpersonalen kan gå direkt till den plats där de 
behövs mest och snabbare hantera besökstoppar. 

Mindre än
50% kvar

Tvåldispenser 
tom

OK



Välkommen till ett nytt arbetssätt     
med Tork EasyCube

Städledaren uppnår   
ett bättre resultat  
med samma resurser

Direkt tillgång till data om antal 
besökare och påfyllningsnivåer 
gör det enkelt att hålla koll:

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

- Effektivisera städrutinerna och förbättra 
kvaliteten utifrån fakta om städbehoven

- Eliminera klagomål genom att se till att 
utrymmena alltid har papper och tvål

- Kommunicera i realtid med städpersonalen 

Städpersonalen jobbar 
smartare, inte hårdare

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

- Förbered städvagnen och få information  
om vilka refiller som behövs i realtid  

- Förbättra kvaliteten genom att prioritera  
och utföra städningen utifrån behov 

- Effektivisera genom att undvika onödig 
städning, dispenserkontroller och väntetid

- Säkerställ kvaliteten genom att bocka av 
momenten i städplanen och rapportera 
avvikelser 

- Förbättra arbetsmiljön när du vet att du har 
kontroll och kan styra arbetet 

Tork® EasyCube™ 



Förbättra ditt teams effektivitet
Att veta exakt vad som behöver göras innebär att ingen tid slösas bort.      
Mer tid innebär att städpersonalen hinner göra det lilla extra under städningen,    
och att städledarna kan vara säkra på att ingen uppgift glöms bort.

*En studie före och efter implementering av Tork EasyCube i en lokal med 20 000 besökare/vecka.   
Studie beställd av SCA bestående av observation, intervjuer och dataanalys, utförd under 2015 och 2016.



”Med Tork EasyCube har 
vi sparat in flera timmar 
varje dag. Den digitala 
tjänsten har förändrat allt 
– och vad gäller effektivitet 
går det inte att jämföra 
med hur det var tidigare.”

Kajsa-Lotta Halvarsson,  
Ansvarig parkmiljö/parkstäd, 
Furuviksparken

77% 
färre 
dispenserkontroller   
sparar värdefull tid*

62% 
mer städning
i utrymmen där det verkligen 
behövs ger bättre kvalitet*

Tork® EasyCube™ 

Ta reda på hur



Sätt en ny standard      
för kundnöjdhet
Smartare städning ger högre kvalitet – glöm tomma dispensrar och ostädade toalettutrymmen.  
Byt till behovsbaserad städning med Tork EasyCube för en signifikant  förbättrad kundnöjdhet.

Klagomål om tomma 
dispensrar har försvunnit 
helt och kunderna är  
nöjda med städningen.

IKSU Sporthall

88% 
lägre andel
tomma dispensrar 
ger användarna en   
god upplevelse*

30% 
högre kundnöjdhet
med Tork EasyCube**

*En studie före och efter implementering av Tork EasyCube i en lokal med 20 000 besökare/vecka. Studie beställd av SCA bestående av observation, intervjuer och dataanalys, utförd under 
2015 och 2016. ** Mätning av kundnöjdhet i två toalettutrymmen med Tork EasyCube och två traditionellt underhållna toalettutrymmen på ISSA/INTERCLEAN-mässan, Amsterdam 2016.

Ta reda på hur



Öka motivationen       
hos dina medarbetare
Arbetet känns meningsfullt när varje arbetsuppgift har ett klart syfte, och bättre kontroll  
leder till mindre stress och sjukfrånvaro. Din personal är din viktigaste resurs – och de  
kommer att tacka dig för Tork EasyCube.

Tork® EasyCube™ 

Nöjdare
medarbetare

Lättare att
rekrytera

*Bygger på intervjuer med Tork EasyCube-kunder.

Ta reda på hur

”Det tar bort stressen 
från städningen eftersom 
vi hela tiden har koll på 
varje problem.”

Jenny van Iersel,    
Receptionist,   
Apenheul Primate Park

som har bättre kontroll,  
är mindre stressade och har 
meningsfullare uppgifter*

och mindre tid går åt   
till utbildning av nya  
medarbetare*



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

Utvärdering 
Vi rekommenderar en 
lösning som är baserad  
på dina specifika behov

Installation 
Vi installerar och  
konfigurerar Tork EasyCube  
i dina lokaler

Kom i gång 
Vi utbildar och ger  
support så att du och  
din personal kommer  
igång med Tork EasyCube

Genomgång av 
verksamheten 
Tillsammans går vi igenom 
resultaten och ser hur 
verksamheten har påverkats
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Dispensrar som kan beställas   
med Tork EasyCube

Tork Elevation Tork Image Design™

Tork Inbyggd adapter för handdukar

Tork EasyCube kan användas tillsammans med flera högklassiga 
pappers- och tvåldispensrar samt papperskorgar från Tork

Tork® EasyCube™ 

Tork Xpress®  
Dispenser  
Multifold Handduk

Tork Dispenser 
Mini Jumbo Twin 
Toalettpapper

Tork SmartOne®  
Mini Twin Dispenser 
Toalettpapper

Tork Xpress®  
Dispenser Multifold 
Handduk

Tork Dispenser  
Skumtvål Intuition™ 
sensor

Tork SmartOne® 
Dispenser   
Toalettpapper

Tork SmartOne®  
Mini Dispenser 
Toalettpapper

Tork Dispenser   
Mini Jumbo Twin 
Toalettpapper

Tork papperskorg   
50 liter

Tork papperskorg   
50 liter

Tork Matic® 
Dispenser  
Handduk på rulle

Tork Dispenser  
Skumtvål  Intuition™ 
sensor

Tork Xpress™ 
Stor Inbyggd  
adapter för 
handdukar 

Tork Dispenser 
Mid-size Twin 
Toalettpapper

Tork Dispenser 
Mini Jumbo 
Toalettpapper

Tork Xpress™ 
Liten Inbyggd 
adapter för 
handdukar

Tork Xpress™ 
Medium Inbyggd 
adapter för 
handdukar

Tork EasyCube™ 
Besöksräknare



Är du redo att förändra
ditt sätt att städa?
Kontakta oss så att vi kan   
diskutera era behov. 

www.tork.se/easycube
031-746 17 00
Information.tork@sca.com

SCA Care of life. För att våra produkter 
gör livet lättare för dig och miljoner andra 
människor runtom i världen. För att våra 
råvaror och vårt sätt att arbeta ingår som 
en naturlig del i den globala livscykeln. 
Och för att vi bryr oss.


