
Det är dags att uppgradera 
till Tork Vision Städning

Städbranschen står inför högre krav än någonsin förut. Problemet är att resurserna redan är 
ansträngda. En ny lösning behövs och den lösningen är Tork Vision Städning. Denna facility 
management-lösning för städning och hygien hjälper dig att möta dina utmaningar genom 
att låta dig göra mer med mindre och säkra den nya hygienstandarden.

Frigör kraften hos data i realtid med 
digitala lösningar från Tork. 

Boka ett samtal

Säkerställ hög städkvalitet

• Se när och var åtgärder 
behövs 

• Dedikera mer tid åt viktiga 
uppgifter 

• Se till att dispensrar är 
påfyllda upp till 99 % 
av tiden1

Lev upp till nyare 
hygienkrav 

• Uppnå upp till 30 % högre 
kundnöjdhet4

• Säkerställ tillgång till viktiga 
hygienprodukter

• Använd rapporteringsverktyg 
för att visa efterlevnad av 
säkerhetsföreskrifter

Optimera efektiviteten 

• Minska dispenserkontroller 
med upp till 91 %2

• Spara upp till 20 % av 
städtiden3

• Förbättra rengörings-
procedurerna med hjälp 
av inbyggda insikter

Boka ett kort samtal för 
att lära dig mer om hur 
datadriven städning kan 
optimera din verksamhet

Verksamhetsföde Anpassad städning

Boka en demo Boka en demo Boka en demo

Tork Vision Städning-erbjudandet

Boka ett samtal

Hjälper dig att uppnå: 
• Smartare användning 

av personal 
• Optimala städfrekvenser 
genom att se var och när 
behovs fnns

• Riktad touchpoint-
städning baserat på 
analyser av besökstrafk 
i realtid

Refll efter behov

Hjälper dig även att uppnå: 
• Snabbare påfyllningstider 
för att fylla på 
hygienprodukter 

• Bättre budget- och 
lagerhantering 

• Förbättrad efektivitet 
genom att minska 
onödiga uppgifter som 
dispenserkontroller 

Hjälper dig även att uppnå: 
• Enkel anpassning till 

ändringar i kunders 
hygienprotokoll 

• Förenklad on-boarding 
med skräddarsydda och 
uppdaterade städplaner

• Förbättrade resultat och 
personalnöjdhet genom 
enklare sätt att jobba på

1. Uppmätt över nästan 13 000 anslutna dispensrar mellan juni – december 2019, baserat på den tid per månad som en dispenser är tom mot total tid per månad. 
2. Baserat på kundfeedback för dispenserkontroller under 6 månader före vs. efter installering av Tork Vision Städning (mellan juni – december 2019). Uppmätt på 16 platser uppkopplade 
till Tork Vision Städning, där varje dispenserkontroll tar ungefär 20 sekunder. 

3. Baserat på de dokumenterade resultaten från tre Tork Vision Städning-kunder, uppmätt innan och efter implementeringen av Tork Vision Städning.
4. Mätning av kundnöjdhet på två toalettutrymmen med Tork Vision Städning och två toalettutrymmen med traditionellt underhåll och utrustning vid ISSA/Interclean mässan i maj 2016. 

Obs! Tork Vision Städning hette tidigare Tork EasyCube®.

https://www.tork.se/tjanster/losningar/vision-stadning/boka-samtal
https://www.tork.se/tjanster/losningar/vision-stadning/boka-samtal



