A tisztaság
nem
elhanyagolható
Az esztétikai értéke mellett jelentős
gazdasági szerepet játszik a tárgyak,
épületek, járművek és különböző
berendezések állagának megóvásában a
rendszeres és alapos takarítás.
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98%

Egy elhanyagolt szállodai szoba, egy
áporodott szagú irodai tárgyaló ezen
felül komoly üzleti veszteséget is
termelhet. A védekezés a rendszeres és
folyamatos ellenőrzésben és az optimális
munka kiosztásban rejlik.

A harcot könnyű elveszíteni
a kosszal és rozsdával, de
érdemesebb megelőzni Takarítás
ellenőrzéssel.

Precíz

Folyamatos

Látványos

>> Takarítást igénybe vevő telephely vagy irodaház tulajdonosoknak, hogy ellenőrizhessék a takarítási
szolgálat pontos teljesítését.

TAKARÍTÁS ELLENŐRZÉS
a Guard Control Kft. biztonsági megoldása

>> Takarító cégeknek az alkalmazott takarítók munkájának teljes kontrollálására – szolgáltatási
színvonal emelésére.
>> Cégeknek arra az esetre, ha a takarítási munka elvégzését pontos és részletes dokumentációval
igazolni szükséges.

Mitől eredményes a
Takarítás ellenőrzés?

Funkcionalitás
•

Mert takarítási szolgálat alkalmazása esetén az ellenőrző
rendszer segítségével lehet a leghatékonyabban
ellenőrizni és dokumentálni a munka eseményeket.
Könnyen és egyszerűen szabályozható munkamenet.
A kontroll rendszerességre és szabálykövetésre sarkall.
Bármilyen beállított eseményről, illetve annak
elmaradásáról értesítést vagy figyelmeztetést küld.
A takarítási költségektől eltérően az ellenőrző rendszer
használata nem jár nagy kiadásokkal.

Garancia
12 órás helyszíni garancia Magyarország teljes területén,
szakember általi javítással vagy cserével és teszteléssel.
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Ellenőrzőkészülék használata ellenőrzési
pontoknál, OSM esetén okostelefonnal
Időzítés előre programozhatósági funkcióval
Több takírítási útvonal tervezésének
lehetősége
Elmaradt takarítási kör vagy pont figyelés
Takarító azonosítás
Egyedi kimutatások, statisztikák készítésének
lehetősége akár több évre visszamenőleg is
OSM rendszerrel feladatlista ellenőrzés,
fényképkészítés és hang alapú jegyzőkönyv
küldéssel

Védelem
•
•
•
•
•

Szabotázsvédelem
Rongálásvédelem
Leszerelés elleni védelem
Ütésvédelem
Rendszeres, automatikus
öntesztelés

PRÓBÁLJA KI MOST AZ OSM RENDSZERREL
ADATKOMMUNIKÁCIÓVAL, FÉNYKÉPKÉSZÍTÉSSEL!
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