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Tiszta irodaházak, bevásárlóközpontok, üzemek
és áruházak – higiénia az objektumokban.
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Cégünk több mint két évtizede fejleszt és
üzemeltet főleg egyedi, iparág-specifikus
ellenőrző megoldásokat.
Digitalizálja cége takarítási munkafolyamatait!

PRECÍZ

OBJEKTÍV

LÁTVÁNYOS

REAL-TIME

Minden helyiségre, területre
egyedileg kialakított takarítási
listák és feladatok rendelhetők.

A takarítás ellenőrzése az
elvégzett feladatlisták alapján
történik.

A rendszeresen elvégzett takarítási
feladatlisták látványos és stabil
minőséget biztosítanak.

Az elvégzett takarítási feladatlisták
azonnal ellenőrizhetők és
kimutathatók a hiányosságok.

NE HAGYJON TERET
A SZENNYEZŐDÉSNEK!
Az OSM Takarítás Ellenőrzés nem csak a tisztaság megőrzésében nyújt segítséget, de a rendszerességet
és a folytonosságot is biztosítja. Amennyiben késik vagy kimarad egy-egy helyiség takarítása, rendszerünk
értesítést küld annak elmaradásról, így egy gyors beavatkozással orvosolható a probléma. Az ilyen jellegű,
figyelmeztető értesítések sűrűsége vagy elmaradása pontos képet ad a munkavégzés, illetve a munkaszervezés
hiányosságairól. A folyamatos kontroll biztonságot ad a dolgozóknak feladataik pontos elvégzéséhez.

Mitől eredményes a Takarítás ellenőrző rendszerünk?
Ellenőrző rendszerünk segítségével Ön kontrollálhatja cége
takarítási munkafolyamatait, ellenőrizheti az elvégzett vagy el nem
végzett feladatokat.
Helyiségenként egyedi takarítási listákat adhat meg,
így munkatársai pontosan tudják milyen feladatokat
végezzenek el.
Ugyanazon takarítási munkafolyamatok rendszeres elvégzése
stabil minőséget és tisztaságot biztosít az irodaházban,
bevásárló központban, üzemben vagy bármilyen objektumban.
Rendszerünk az előre beállított eseményekről
vagy a munkafolyamatok elmaradásáról
értesítést vagy figyelmeztetést küld.
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Hogyan működik a rendszerünk?
A Checkingsystem Takarítás
Ellenőrzés megoldás használata
rendkívül egyszerű. A takarítók
az okostelefont vagy tabletet
használva helyiségről,
helyiségre igazolhatják az
elvégzett munkákat. A rendszer
automatikusan küldi az adatokat
az elvégzett feladatokról, amik
rövid időn belül ellenőrizhetők.

QR kód olvasás
Tevékenység lista
Feladatok elvégzése
Feladatok igazolása
Adminisztrációs felület
Ellenőrzés

A kezdőképernyőn a takarító
kiválasztja a területet. Pl.
Aula
Kávézó
107 porta
A takarítandó helyiségek testre
szabhatók.
Meghatározhatók még:
Egyénre szabott feladatok
Jelenthetők a rongálások,
hibák

A helyiséghez tartozó
feladatlista áttekinthetővé teszi
a feladatokat, amiket

A „Befejezés” gombra kattintva
az alábbi információk jelennek
meg:

Készenlét esetén pipálni
lehet
Lehetőség van fotó
készítésére
Felvehető jegyzőkönyv is
A műveletek végén a
„Befejez” gombra kattintva a
helyiség takarítása véget ér
Egyénre szabott feladatok
Jelenthetők a rongálások,
hibák

Helyiség neve
Feladat leírása
A feladatot elvégző személy
neve
A határidő és a feladat valós
elvégzése
A munkavégzés időtartama
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Digitalizálja cége takarítási munkafolyamatait!
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Érdeklődjön szaktanácsadónknál
vagy regisztráljon weboldalunkon
egy biztonságos, személyes találkozóra!
https://checkingsystem.eu/takaritas-ellenorzes/

