
Zrewolucjonizuj swoją firmę dzięki 
sprzątaniu opartemu na danych

0 62%  
zwiększona 
jakość sprzątania 
w miejscach tego 
wymagających*

Tork® EasyCube™ 

*Badanie przed i po wdrożeniu systemu Tork EasyCube w obiekcie odwiedzanym przez 20 000 osób tygodniowo. Na zlecenie SCA. Badanie objęło obserwację, wywiady oraz analizę danych z systemu. 
Badanie przeprowadzono w 2015 i 2016 r.



Aby im pomóc, 
zrewolucjonizowaliśmy 
zarządzanie obiektem.

Dostęp do danych z urządzeń połączonych z Internetem 
zmienia oblicze każdej branży. Postanowiliśmy wykorzystać  
ten potencjał, aby ułatwić zarządzanie obiektem. 

Tork EasyCube to nasz cyfrowy system zarządzania 
sprzątaniem, który przekazuje aktualne dane o potrzebnych 
działaniach w łazienkach. Oznacza to, że personel wie, co, 
kiedy i gdzie wymaga interwencji. Efektem jest kolosalny 
wzrost jakości i wydajności oraz eliminacja skarg i 
zmarnowanego czasu.

Choć sprzątanie oparte na danych jest wciąż nowym 
zjawiskiem, Tork EasyCubeTM może już pochwalić się twardymi 
dowodami na jego skuteczność. Od lat pomagamy firmom 
na całym świecie rewolucjonizować ich metody sprzątania. 
Spójrzmy, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Tork® EasyCube™ 

1 

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
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Czujniki w dozownikach i liczniki gości 
monitorują na bieżąco poziom zużycia 
wkładów oraz liczbę odwiedzających.

Aktualne dane z aplikacji 
w chmurze pozwalają  
pracownikom skupić się na 
faktycznych potrzebach

Dzięki przystępnym analizom 
kierownicy zyskują większą 
kontrolę i łatwość planowania 
przy mniejszym wydatku czasu 
i poświęceniu energii

1 2 3

Kierownicy obiektów na całym 
świecie mierzą się z podobnymi 
problemami
- Jak zadbać o pełne dozowniki i wysoką jakość bez ciągłego 
sprawdzania i nadmiernego sprzątania? 

- Jak upewnić się, że personel sprząta obszary, które faktycznie 
wymagają interwencji?

- Jak przyciągnąć, utrzymać i zmotywować pracowników?

W branży zarządzania obiektami trudno jest mieć wszystko pod 
kontrolą. Dodatkowo presja na obniżanie kosztów nie ułatwia poprawy 
jakości usług. 
Jako partner firm w ponad 90 krajach rozumiemy doskonale 
wyzwania, którym stawiasz czoła każdego dnia. Opracowaliśmy 
zatem narzędzie, które umożliwi pokonanie tych wyzwań.



Witamy w świecie wydajnej pracy  
z Tork EasyCubeTM

Kierownicy łatwiej osiągają 
lepsze wyniki

Dzięki dostępowi do bieżących danych 
o liczbie gości i poziomie zużycia 
łatwiej skontrolujesz sytuację:

- Optymalizuj harmonogram sprzątania dzięki 
informacjom o faktycznych potrzebach w każdym 
obszarze

- Monitoruj skuteczność i jakość sprzątania, biorąc 
pod uwagę kluczowe wskaźniki wydajności

- Komunikuj się bezpośrednio, przesyłając 
wiadomości na tablety personelu sprzątającego

- Podwyższaj jakość i eliminuj skargi dzięki zawsze 
czystym i zaopatrzonym w papier oraz mydło 
łazienkom

Personel sprzątający 
pracuje wydajniej, 
nie ciężej

Tork EasyCubeTM pozwala personelowi 
aktywnie rozwiązywać problemy, zanim 
się pojawią:

- Kompletuj wózek w oparciu o aktualne dane  
i faktyczne potrzeby

- Eliminuj niepotrzebne sprawdzanie zużycia  
i czystości dzięki możliwości monitorowania 
aktualnych danych na tablecie

- Dbaj o realizację zadań, zaznaczając na tablecie 
wykonane czynności

- Zapomnij o stresie, wiedząc, co, kiedy i gdzie 
wymaga interwencji

Całkowicie nowa filozofia 
sprzątania

Dzięki Tork EasyCubeTM personel może 
interweniować wtedy, gdy jest faktycznie potrzebny. 
Koniec ze sztywnymi obchodami i niepotrzebnym 
sprawdzaniem stanu łazienek. Aktualne dane 
wskazują, gdzie potrzebna jest interwencja,  
a personel może szybciej reagować na sytuację.  
Kto spróbuje tej metody pracy, nie będzie chciał  
z niej zrezygnować.

Tork® EasyCube™ 

Zostało 
mniej niż 50%

Pusty  
dozownik  
do mydła

OK



Zapewnij zespołowi 
maksymalną wydajność
Gdy wiesz, co należy zrobić, nie tracisz czasu. Więcej czasu oznacza, że personel może 
poświęcić więcej uwagi na sprzątanie, a kierownicy mogą mieć pewność, że żadne zadanie nie 
zostanie zaniedbane.

„Dzięki Tork 
EasyCubeTM każdego 
dnia oszczędzamy 
kilka godzin. System 
całkowicie zmienił naszą 
pracę: pod względem 
wydajności nie ma 
żadnego porównania 
z naszą dawną pracą”.

Kajsa-Lotta Halvarsson, 
kierownik parku ds. wsparcia, 
Furuvik Zoo & Amusement Park

77% 
mniej
kontroli dozowników 
to duża oszczędność czasu*

o 62% 
zwiększona 
jakość 
sprzątania w miejscach tego 
wymagających*

Tork® EasyCube™ 

*Badanie przed i po wdrożeniu systemu Tork EasyCube w obiekcie odwiedzanym przez 20 000 osób tygodniowo. Na zlecenie 
SCA. Badanie objęło obserwację, wywiady oraz analizę danych z systemu. Badanie przeprowadzono w 2015 i 2016 r.

Dowiedz się więcej



Wyznacz nowy standard 
zadowolenia klientów

Zwiększ motywację 
swojego zespołu

Inteligentniejsze sprzątanie pozwala osiągnąć wyższą jakość, zapomnij więc o pustych dozownikach 
i brudnych łazienkach. Wybierz sprzątanie oparte na potrzebach z Tork EasyCubeTM i zrewolucjonizuj 
poziom satysfakcji klientów.

Praca daje większą satysfakcję, gdy każda czynność ma sens, natomiast lepsza kontrola przekłada 
się na mniejszy stres i rzadsze zwolnienia chorobowe. Pracownicy to najcenniejszy zasób firmy – 
z pewnością docenią wdrożenie systemu Tork EasyCubeTM.

„System eliminuje stres, 
ponieważ wiemy, że 
mamy kontrolę nad tym, 
co robimy”.

Jenny van Iersel, 
recepcjonistka, 
Apenheul Primate Park

Skargi na puste 
dozowniki zostały 
całkowicie 
wyeliminowane, a klienci 
są bardzo zadowoleni 
z poziomu czystości.

IKSU Sports Complex

Tork® EasyCube™ 

O 88% 
krótszy czas w 
którym dozownki 
są puste 
to gwarancja pozytywnych wrażeń gości*

O 30% 
większa  
satysfakcja 
klientów 
dzięki Tork EasyCubeTM

Większa 
satysfak-
cja 
pracowników dzięki lepszej 
kontroli, redukcji stresu 
i faktycznie potrzebnym 
obowiązkom*

Łatwiej-
sza re-
krutacja
i krótszy czas szkoleń nowych 
pracowników*

*Badanie przed i po wdrożeniu systemu Tork EasyCube w obiekcie odwiedzanym przez 20 000 osób tygodniowo. Na zlecenie SCA. Badanie objęło obserwację, wywiady oraz analizę 
danych z systemu. Badanie przeprowadzono w 2015 i 2016 r. **Badanie zadowolenia gości z dwóch łazienek z systemem Tork EasyCube oraz dwóch tradycyjnych łazienek na 
wystawie ISSA/INTERCLEAN w Amsterdamie w 2016 roku.

*Na podstawie wywiadów z czterema klientami Tork EasyCube.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej



A teraz czas na Ciebie
Dozowniki dostępne z usługą Tork 
EasyCubeTM

Tork Elevation Tork Image Design™

Tork szuflady na papierowe ręczniki do dozowników do zabudowy

Nasz zespół dopasuje odpowiednie rozwiązanie do Twoich 
potrzeb, zainstaluje system i zapewni pełne wsparcie

System jest kompatybilny z szeroką ofertą wysokiej jakości 
dozowników do papieru i mydła oraz koszy na odpady Tork

Ocena 
Zaproponujemy właściwe 
rozwiązanie w oparciu 
o Twoje potrzeby

Instalacja 
Zainstalujemy 
i skonfigurujemy Tork 
EasyCubeTM w Twoim 
obiekcie

Start systemu 
Zapewniamy szkolenia 
i wsparcie, aby ułatwić 
personelowi pracę z Tork 
EasyCubeTM

Analiza biznesowa 
Razem ocenimy wyniki 
i wpływ systemu na Twoją 
firmę
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Tork® EasyCube™ 

Skontaktuj się z nami, aby 
dowiedzieć się więcej o tym,  
jak możemy zrewolucjonizować 
Twoją firmę!

SCA Hygiene Sp.  z o.o.
tel. /022/ 543 75 00
www.tork.pl

Tork Xpress® 
dozownik do 
ręczników w składce 
wielopanelowej

Tork podwójny 
dozownik do papieru 
toaletowego mini 
jumbo

Tork SmartOne® 
Mini Twin dozownik do 
papieru toaletowego

Tork Xpress® 
dozownik do ręczników 
w składce 
wielopanelowej

Tork elektroniczny 
dozownik do mydła 
w piance z sensorem 
Intuition™

Tork dozownik do 
papieru toaletowego 
SmartOne®

Tork SmartOne® Mini 
dozownik do papieru 
toaletowego

Tork dozownik do 
papieru toaletowego 
mini jumbo

Tork kosz na odpady 50 l Tork kosz na odpady 50 l

Tork Matic® 
dozownik do 
ręczników w roli

Tork elektroniczny 
dozownik do mydła 
w piance z sensorem 
Intuition™

Tork Xpress™ 
duża szuflada na 
ręczniki

Tork podwójny 
dozownik do 
ręczników w roli 
Mid-size

Tork dozownik do 
papieru toaletowego 
mini jumbo

Tork Xpress™ 
mała szuflada na 
ręczniki

Tork Xpress™ 
średnia szuflada na 
ręczniki

Tork EasyCube™ 
urządzenie do 
rejestracji 
użytkowników



Jak możemy pomóc?  
Skontaktuj się z nami,  
aby omówić nasze możliwości.

www.tork.pl
tel.: /022/ 543 75 00
(połączenie bezpłatne)


