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Med IoT CLEANING bliver rengøring for erhverv både
intelligent, bæredygtig og datadrevet
IoT CLEANING er et system til dine bygninger, der gør det muligt for dig at gøre rent ud
fra aktiviteten i bygningen i stedet for at gøre rent ud fra statiske rengøringsplaner.
Det betyder, at du ikke skal forholde dig til belastningen i de forskellige rum.
Sensorer i bygningen registrerer aktivitetsniveauet og sender automatisk besked til
rengøringspersonalet om, hvilke rum der er rengøringsparate. Du kan bruge systemet,
uanset om du har eget rengøringspersonale, eller om du har outsourcet opgaven.
Planlægningen bliver derfor så enkel som mulig. Du skal nemlig kun definere dine krav
til rengøringsplanlægningen én gang, og så klarer IoT CLEANING-systemet resten.
Du kan kort sagt planlægge rengøringen intelligent, fordi den er datadrevet og
bæredygtig, og du kan bruge dine ressourcer optimalt.

Sådan virker det
Med IoT CLEANING bliver planlægning af rengøring for
erhverv enkel og ligetil
Ved hjælp af sensorer i bygningens rum bliver aktivitetsniveauet i de
forskellige lokaler registreret.

Den information bliver sendt til IoT CLEANING-systemet. I IoT CLEANING
har bygningsbrugeren defineret, hvilke aktivitetskrav der skal gøres rent
efter.

Når IoT CLEANING har behandlet data, sendes informationen via en app
til rengøringspersonalet med besked om, hvilke lokaler der har behov for
rengøring.

Se hvor meget din virksomhed kan spare med vores prisberegner
på www.iotcleaning.com

Fordelene
Nemmere planlægning af rengøring for erhverv
• Du behøver ikke bruge tid på planlægning af rengøring, fordi sensorerne sender
data videre til rengøringspersonalet med besked om, hvor der er behov for
rengøring.
• Du skal ikke bruge tid på at forholde dig til ferie- og fraværsperioder, fx sygdom,
møder ude af huset, arbejde hjemmefra m.v., fordi systemet dagligt fortæller rengøringsleverandøren, hvilken rengøring der er behov.

Lavere omkostninger
• Du har ikke behov for koordinatorer eller konsulenter til planlægning af
rengøringen.
• Det bliver nemmere og hurtigere at planlægge rengøring i en bygning.
• Du kan bruge rengøringspersonalets ressourcer så effektivt som muligt.
• De fleste sparer mellem 15-20 % ved at bruge datadrevet rengøringsplanlægning.

Bedre rengøring
• Du spilder ikke rengøringspersonalets tid med at gøre rent, hvor der ikke er behov
for det.
• Hvis der er lokaler, der skal renoveres eller ikke er i brug i en periode, kan du
hurtigt markere, at de ikke har behov for rengøring.
• Niveauet af rengøringen bliver bedre, fordi du bruger ressourcerne, hvor der er
behov for rengøring – og ikke spilder dem på at gøre rent, hvor der ikke er behov.

Bæredygtig løsning
• Når der kun bliver gjort rent, hvor er er behov for det, sikrer du mindst mulig brug
af kemi, vand og strøm, fordi rengøringen bliver gjort effektivt, datadrevet og bæredygtigt.
• IoT CLEANING støtter 16 af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

“Hvorfor ikke bare gøre
rent ud fra aktiviteten i
bygningen?”

