Ny teknologi der er
til gavn
for rengøringsbranchen, kunder og medarbejdere

De intelligente rum og enheder
matcher konceptet tillidsbaseret rengøring
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Medarbejderen
møder ind på
arbejdspladsen

2
Pancomp’s
mobile løsning
giver
medarbejderen
information om
områdets
opgaver
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Samt at lokale
1 og lokale 3
ikke behøver
rengøring. De
har ikke været i
brug siden
forrige
rengøring

Fleksibiliteten
giver
medarbejderen
muligheden for en
målrettet
rengøringsindsats
for de resterende
lokaler

Teknikken bag løsningen
Dataoverførsel aktivitetsniveauet sendes til Pancomp gennem en API

IoT Sensorer registrerer
rumforbrug og evt.
indeklima på rumniveau

Analyse servere analyserer
data. Aktivitetsniveau for
rummet beregnes, inklusive
forslag til forbedring af
indeklima.

PANCOMP-serveren analyserer
om et lokale skal rengøres eller
ej. Dataene overføres automatisk
til PANCOMP app’en.

Medarbejderen får i
APP’en besked om hvilke
rum, som eventuelt ikke
skal rengøres

Bygningsejer/ chef
Analyseprogram med indkommende data
anskueliggør, hvordan bygningen anvendes.
F.eks. rengøringsplanen. Hvor kan der
optimeres? Er der ledige mødelokaler?

Løsningsindhold
Løsningen giver meddelelse til medarbejderne om et
lokale eller område skal rengøres. Om papirkurven eller
containeren skal tømmes.
F.eks. om et lokale eller område bliver ekstraordinært
meget anvendt, og om der er behov for ekstra service.
Informationerne gemmes som dokumentation for
opgaveudførelsen.

Løsningsindhold

Vand
venligst
planterne

Medarbejderen får automatisk besked ved ankomst til et
område eller lokale, hvis der opstår et behov for at
foretage en ekstraopgave.

Sensorerne kan anvendes til flere opgaver. F.eks. om
indeklimaet er ok, eller om der er behov for reguleringer.

Løsningsindhold
Alt i alt vil korrekt håndtering af de indkommende
data fra sensorerne betyde en øget komfort i
rummene, og samtidig skabe en besparelse på
elforbruget til gavn for miljøet og klimaet.
Analyseværktøjet behandler de indkommende data,
og viser en online status for en bygning i forbindelse
med rummets tilgængelighed såvel som indeklima.

Nyt brugervenligt koncept for servicerapporter
✓

Digital kontaktbog for effektiv kvalitetssikring, og opfølgning på kundehenvendelser. Hermed styrkes
kunderelationerne.

✓

Kunden skriver sine informationer i kontaktbogen, og lederen kan håndtere henvendelsen til kunden og
medarbejderen. Alle informationer og status opbevares i Pancomp løsningen som dokumentation.

✓

Servicerapporterne kan med logiske skabeloner tilpasses til alle lokaletyper.

✓

Det betyder for medarbejderen, som gennemfører kvalitetsopfølgningen, at det bliver nemt og overskueligt,
når det digitale skema matcher lokaliteten som visiteres/ inspiceres.

✓

Alle data for diverse kvalitetsopfølgninger kan genfindes ved, at søge i Pancomp løsning.
Kvalitetsopfølgninger vises dels som grafer og dels som skemaform.
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Kontakt for yderligere information
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