
Revolusjoner driften med  
Tork EasyCube™

62% 
flere rengjørings-
oppgaver i 
kritiske områder*

Tork® EasyCube™ 

*Studie utført før og etter implementeringen av Tork EasyCube i en fasilitet med 20,000 besøkende pr uke. På oppdrag fra SCA så inkluderte studien observasjon, intervju og analyse av data fra tjenester utført i 
2015 og 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

 

Sensorteknologi i Tork dispensere 
måler besøkstall og refillnivåer i sanntid

Sanntidsinformasjon i web-basert 
app som gir renholdere muligheten 
til å gå dit de trengs1 2

Renholdsledere verden rundt står 
ovenfor de samme problemene
- Hvordan skal man klare å holde dispensere fulle og kvaliteten høy, uten 
å sjekke hele tiden. 

- Hvordan kan du være sikker på at teamet ditt rengjør i de områdene 
som virkelig trenger ekstra oppmerksomhet?

- Hvordan tiltrekker, beholder og motiverer du dine ansatte?

 
I renholdsbransjen er det vanskelig å ha full kontroll og finne forbedringer 
på alle områder når presset på å holde kostnader nede er stort.
Som en partner for bedrifter i over 90 land, så forstår vi de 
utfordringene du står overfor hver dag. Så vi har utviklet et 
verktøy for å hjelpe deg å overvinne dem.



For å løse dette har vi gjenskapt 
driften av facility management

Den nye informasjonen, som aktiveres gjennom å koble enheter 
rundt oss til internett, omformer alle bransjer. Vi har utnyttet 
denne kunnskapen til å forbedre facility management. 

Vår digitale renholdsløsning, Tork EasyCube™, gir deg 
sanntidsinformasjon om rengjøring og påfyllingsbehov mens du 
jobber. Dette betyr at medarbeiderne dine kan være på riktig 
sted til riktig tid. Resultatet er en revolusjonerende forbedring 
av kvalitet og effektivitet, samtidig som den eliminerer klager og 
bortkastet tid.

Datadrevet rengjøring er fortsatt et veldig nytt felt. 
Tork EasyCube har allerede gitt dokumenterte resultater og vært 
med på å hjelpe bedrifter rundt om i verden med å forandre 
måten de jobber med rengjøring på i flere år. La oss ta en titt på 
hvordan vi kan hjelpe deg.

Tork® EasyCube™ 
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Sanntidsinformasjon i web-basert 
app som gir renholdere muligheten 
til å gå dit de trengs

Gode, brukervennlige analyser 
for renholdsledere betyr at man 
lett kan planlegge og følge opp 
med mindre tidsbruk

2 3



En helt ny logikk for rengjøring

Med Tork EasyCube kan medarbeiderne dine gå 
over til behovsstyrt rengjøring. Ingen flere faste ruter 
og unødvendige kontrollrunder - sanntidsinformasjon 
gjør det mulig for renholdspersonalet å være der det 
er størst behov og dermed få kontroll på renholdet på 
mindre tid. Når du har prøvd denne måten å jobbe på, 
vil du aldri gå tilbake.

Mindre enn
50% igjen

Såpe 
dispenser 
tom

OK



Velkommen til en ny måte å jobbe på med 
Tork EasyCube

Ledere får mer 
resultater med 
mindre innsats

Med umiddelbar tilgang til data 
på besøkstall og refill-nivåer blir 
det enkelt å ha kontroll:

- Optimaliser rengjøring med data om behov i 
hvert område hver gang

- Overvåk rengjøringsytelse og kvalitet mot 
nøkkelindikatorer

- Kommuniser direkte ved å sende meldinger 
til ditt rengjøringspersonale 

- Forsterk kvalitet og eliminer klager ved å 
sikre konstant renhet og tilgjengelighet av 
papir og såpe

Rengjørere jobber 
smartere, ikke hardere

Tork EasyCube motiverer deg 
til å være proaktiv og løse 
problemer før de oppstår:

- Fyll trallen basert på sanntidsinformasjon om 
hva som er nødvendig på denne runden

- Eliminer unødvendige kontroller og arbeid 
ved å se refill-nivåer og rengjøring som 
trengs i sanntid på nettbrettet

- Hold styr på oppgavene og kryss av på 
nettbrettet når du er ferdig

- Mindre stress når du kan gjøre akkurat hva 
som er nødvendig, hvor og når det trengs

Tork® EasyCube™ 



Gjør teamet ditt så effektivt som mulig
Å vite nøyaktig hva som trengs betyr at ingen tid blir bortkastet. Mer tid betyr at renholdsteamene gir 
det lille ekstra ved rengjøring og at ledere kan føle seg trygge på at ingenting blir oversett.

*Studie utført før og etter implementeringen av Tork EasyCube i en fasilitet med 20,000 besøkende/uken. På oppdrag fra SCA 
så inkluderte studien observasjon, intervju og analyse av data fra tjenester utført i 2015 og 2016.



“Takket være Tork 
EasyCube så sparer vi flere 
timer per dag. Tjenesten 
har endret alt: i form av 
effektivitet kan du nesten 
ikke sammenligne det med 
hvordan ting var før.”

Kajsa-Lotta Halvarsson, 
Park Support Manager, 
Furuvik Zoo & Amusement Park

77% 
reduksjon 
av dispenser kontroller 
sparer verdifull tid*

62% 
mer rengjøring
i kritiske områder ved å øke 
effektiviteten, som igjen betyr 
forbedret kvalitet*

Tork® EasyCube™ 

Finn ut hvordan



Sett en ny standard for 
kundetilfredshet
Smartere rengjøring gir høyere kvalitet - glem tomme dispensere og rotete områder. Bytt til 
behovsbasert rengjøring med Tork EasyCube for radikalt økt kundetilfredshet.

Klager på tomme 
dispensere har blitt 
fullstendig eliminert og 
dagens kunder er fornøyd 
med rengjøringen.

IKSU Sports Complex

88% 
mindre tid 
med tomme 
dispensere

30% 
høyere 
kundetilfredshet 
med Tork EasyCube**

*Studie utført før og etter implementeringen av Tork EasyCube i en fasilitet med 20,000 besøkende/uken. På oppdrag fra SCA så inkluderte studien observasjon, intervju og analyse 
av data fra tjenester utført i 2015 og 2016.  ** Mål av kundetilfredshet i to Tork EasyCube toalettrom og to vedlikehold med tradisjonelt vedlikehold på ISSA/INTERCLEAN messe, 
Amsterdam 2016.

Finn ut hvordan



Løft ditt teams motivasjon

Arbeidet føles mer meningsfylt når hver oppgave teller, og bedre kontroll betyr mindre stress og mindre 
sykefravær. Ditt personale er din viktigste ressurs - de vil takke deg for å implementere Tork EasyCube.

“Det tar stresset bort fra 
rengjøring siden vi allerede 
er på toppen av alle 
problemer.”

Jenny van Iersel, 
Resepsjonist, 
Apenheul Primate Park

Tork® EasyCube™ 

Fornøyd 
personale 
  
mer kontroll, mindre stress og 
mer meningsfylte oppgaver

Lettere å 
rekruttere
og mindre opplæringsbehov for 
nye renholdere*

*Basert på intervjuer med fire Tork EasyCube kunder.

Finn ut hvordan



La oss sette deg i gang
Vårt dedikerte team skreddersyr en løsning for deg, installerer 
det, og gir deg all den støtten du trenger for å bruke systemet.

Vurdering 
Vi anbefaler en løsning 
basert på dine behov

Installasjon 
Vi installerer og konfigurerer 
Tork EasyCube 

Kom i gang 
Vi tilbyr opplæring og støtte 
for å få deg og de ansatte i 
gang med Tork EasyCube

Vurdering 
Sammen gjennomgår vi 
resultater og potensiale på 
virksomheten
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Ta kontakt med oss for å finne ut 
hvordan vi kan hjelpe deg med å 
forbedre din bedrift!

kontakt@sca.com
22 70 62 00 
tork.no/easycube



Dispensere som er tilgjengelige med 
Tork EasyCube

Tork Elevation Tork Image Design™

Tork Handtowel Cabinets for Recessed dispensers

Løsningen er kompatibel med et stort utvalg papir- og såpe 
dispensere og avfallsbeholdere fra Tork.

Tork® EasyCube™ 

Tork Xpress® 
Multifold Håndtørk 
Dispenser

Tork Twin 
Mini Jumbo 
Toalettrull Dispenser

Tork SmartOne® 
Mini Twin Toalettpapir 
Dispenser

Tork Xpress® 
Multifold Håndtørk 
Dispenser

Tork Skumsåpe 
Dispenser med 
Intuition™ sensor

Tork SmartOne® 
Toalettpapir 
Dispenser

Tork SmartOne® 
Mini Toalettpapir 
Dispenser

Tork Mini 
Jumbo Toalettrull 
Dispenser

Tork Avfallsbeholder 
50 Ltr

Tork Avfallsbeholder  
50 Ltr

Tork Matic® 
Håndtørk Rull 
Dispenser

Tork Skumsåpe 
Dispenser med 
Intuition™ sensor

Tork Xpress™ 
Large Recessed 
Cabinet Towel 
Adapter

Tork Twin 
Mid-size Toalettrull 
Dispenser

Tork Mini 
Jumbo Toalettrull 
Dispenser

Tork Xpress™ 
Small Recessed 
Cabinet Towel 
Adapter

Tork Xpress™ 
Medium Recessed 
Cabinet Towel 
Adapter

Tork EasyCube™ 
Besøksteller enhet



Er du klar for et smartere toalettrom?
 
Les mer om Tork EasyCube™ på 
www.tork.no eller ta kontakt med oss.

tork.no 
22 70 62 00 
kontakt@sca.com


