
Upgrade naar Tork Vision 
Schoonmaken
Profiteer van de kracht van realtime data en verander de manier waarop u werkt.

100% 
gaf aan dat ons 
systeem hielp bij 
het verbeteren van 
de hygiëne in hun 
faciliteit1

1. Gebaseerd op enquêteresultaten uitgevoerd in maart 2021 bij 34 Tork Vision Schoonmaken-klanten in Europa en Noord-Amerika. Opmerking: Tork Vision Schoonmaken had hiervoor de naam Tork EasyCube®.

Tork Vision Schoonmaken



Schoonmaakkwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitdagingen voor 
faciliteitsmanagers in verschillende segmenten:
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Wat zijn de uitdagingen waar de 
schoonmaakindustrie mee te maken heeft?

Industrie
Faciliteitsmanagers moeten 
zorgen voor hoge en consistente 
schoonmaakstandaarden 
en snel klachten afhandelen. 
Het is een uitdaging om te 
zorgen dat sanitaire ruimtes 
en kleedruimtes volledig zijn 
bevoorraad tijdens elke dienst. 
Papierwerk en het optimaliseren 
schoonmaakmiddelen kosten 
veel tijd, net als het voldoen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Industrie
Hogere vereisten voor 
schoonmaakkwaliteit en hygiëne, 
extra afvalverwijdering en 
scheiding van diensten zorgen 
voor meer werk met dezelfde, 
of zelfs minder, middelen. Meer 
administratie en rapportage is 
nodig om te voldoen aan nieuwe 
protocollen en om vakbonden 
tevreden te houden.

Gezondheidszorg
Schoonmaken is een 
belangrijk onderdeel van 
infectiepreventie en de vereisten 
voor schoonmaakkwaliteit 
en hygiëne zijn heel hoog. 
Personeelsproblemen, extra 
protocollen voor gebieden met een 
hoger risico en de 24/7 behoefte 
aan hoge standaarden zorgen 
voor nog meer uitdagingen. 
Het optimaliseren van middelen, 
tijdrovend papierwerk en 
duurzaamheidskwesties zijn 
andere algemene uitdagingen.

Gezondheidszorg
De vereisten, die al hoog zijn, 
worden extra gecompliceerd 
door hoger bewustzijn, PBM en 
nog meer infectierisicogebieden. 
Dit betekent dat meer 
schoonmaken en bijvullen 
nodig is, wat zorgt voor 
personeelsproblemen, en er gaat 
nog meer tijd verloren door extra 
rapportage.

Kantoren 
Faciliteitsmanagers zijn 
verantwoordelijk voor 
hoge en consistente 
schoonmaakstandaarden 
en hebben regelmatig met 
personeelsproblemen te maken. 
Het is lastig om te weten of 
middelen optimaal worden 
gebruikt en er wordt vaak veel 
tijd besteed aan administratie. 
Moeten voldoen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen 
zorgt voor nog meer druk.

Kantoren 
Extra vereisten voor 
schoonmaak en hygiëne 
betekent meer werk. Nieuwe 
standaarden en regelgeving 
vereisen extra training en 
schoonmaakwerk, zonder 
extra middelen. De behoefte 
aan de aantoonbaarheid van 
schoonmaak en hygiëne leidt 
tot nog meer administratie en 
rapportage. 

En de pandemie zorgt nu voor extra vereisten, zonder extra middelen:
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Het is tijd om te upgraden naar 
data-gestuurd schoonmaken
Wat als u 20% van uw schoonmaaktijd1 zou kunnen besparen en zou kunnen 
reageren op de behoefte aan het bijvullen van dispensers voordat u klachten 
krijgt? Nu is dat mogelijk. Tork Vision Schoonmaken gebruikt realtime data die 
u helpt bij het beter ondersteunen van faciliteitshygiëne en te zorgen dat 
elk moment telt bij het voldoen aan hogere schoonmaakverwachtingen. 

1. Gebaseerd op de vastgelegde resultaten behaald bij drie Tork Vision Schoonmaken-klanten, gemeten voor en na de invoering van Tork Vision Schoonmaken.
Opmerking: Tork Vision Schoonmaken had hiervoor de naam Tork EasyCube.

Optimaliseer 
schoonmaakhulpmiddelen en 
transformeer de manier waarop 
u werkt door: 

 – Gebruik te maken van realtime 
analyse van aantallen gebruikers 
en hulpmiddelen zoals de 
bezoekersheatmap die hotspots 
en trends laten zien 

 – Te werken met Tork Digitale 
Schoonmaakplannen die heldere 
instructies geven met informatie 
voor schoonmakers die altijd 
actueel is 

 – Schoonmakers die snel urgente 
taken kunnen identificeren zoals 
gebieden die moeten worden 
schoongemaakt en dispensers 
die moeten worden bijgevuld

 – Schoonmakers die in de gaten 
kunnen houden of ze moeten 
handelen om klachten te 
voorkomen 



Gebruik data 
om te begrijpen 
waar en wanneer 
iets nodig is

Optimaliseer 
uw middelen 
en gebruik uw tijd 
voor de meest 
belangrijke dingen

Bespaar tijd 
en zorg voor 
efficiëntie in 
taken zoals 
dispensercontroles 
en vermijd onnodig 
schoonmaken

Gebruik 
ingebouwde 
rapportagehulp- 
middelen om te 
laten zien dat iets 
goed is gedaan en 
om werkzaamheden 
beter uit te voeren

Verminder pro-
ductverspilling  
door data te 
gebruiken om 
voortijdig bijvullen  
te voorkomen
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De waarde van Tork Vision Schoonmaken

20%
tijd bespaard3

91%
vermindering van 
dispensercontroles, 
een besparing van 
honderden uren 
per jaar2

Dispensers zijn 

99%
van de tijd gevuld1 

1. Gemeten bij bijna 13.000 verbonden dispensers tussen juni en december 2019, gebaseerd op de tijd per maand dat een dispenser leeg is heeft ten opzichte van de totale tijd per maand.
2.  Gebaseerd op klantfeedback voor dispensercontroles gedurende 6 maanden voor en na het installeren van Tork Vision Schoonmaken (tussen juni en december 2019). Gemeten op 16 locaties 

verbonden met Tork Vision Schoonmaken, waarbij elke dispensercontrole ongeveer 20 seconden duurt. 
3. Gebaseerd op de vastgelegde resultaten behaald bij drie Tork Vision Schoonmaken-klanten, gemeten voor en na de invoering van Tork Vision Schoonmaken.
Opmerking: Tork Vision Schoonmaken had hiervoor de naam Tork EasyCube.
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Tork Vision Schoonmaken

Weten hoe u zich op de 
juiste momenten op de 
juiste gebieden kunt 
richten op basis van 
bezoekersverkeer

Weten waar en wanneer 
producten nodig zijn en 
gerichte schoonmaak op 
basis bezoekersverkeer en 
voorraadniveau

Verander de manier 
waarop u werkt 
gebaseerd op realtime 
data en volledig digitale 
schoonmaakplannen

Helpt u bij:
 – Slimmere inzet van personeel 

 – Optimale schoonmaakfrequenties 
omdat u kunt zien waar en wanneer 
iets nodig is

 – Doelgerichte schoonmaak van 
aanraakpunten met behulp 
van realtime analyse van 
bezoekersverkeer

Helpt u ook bij:
 – Snellere oplossingstijden voor het 

aanvullen van hygiënische voorraden 

 – Beter budget- en inventarisbeheer 

 – Verbeterde efficiëntie door onnodige 
taken zoals dispensercontroles te 
verminderen 

Helpt u ook bij:
 – Eenvoudig aanpassen aan 

veranderende hygiëneprotocollen 

 – Eenvoudige onboarding met 
op maat gemaakte, actuele 
schoonmaakplannen

 – Verbeterde resultaten en 
personeelstevredenheid omdat men 
meer mogelijkheden krijgt binnen de 
werkzaamheden 

 – Bezoekerstellers

 – Schoonmaakplannen voor 
aangesloten gebieden 

Locatiedoorstroming
 – Bezoekerstellers

 – Verbonden dispensers

 – Schoonmaakplannen voor 
aangesloten gebieden

Navullen op afroep
 – Bezoekerstellers

 – Verbonden dispensers 

 – Op maat gemaakte 
schoonmaakplannen voor de gehele 
faciliteit

Schoonmaken op maat

Hoe het werkt
Actuele data gebruiken over waar er schoongemaakt moet worden

Bezoekerstellers en verbonden 
dispensers 
Sensoren meten het aantal bezoeken 
en de vulniveaus.
Een gateway verzamelt de data en 
communiceert met de cloud.

Tork Vision Schoonmaken 
Realtime informatie is eenvoudig 
toegankelijk op uw laptop, tablet of mobiele 
telefoon voor snelle, data-gebaseerde 
beslissingen.

De cloud 
Gegevens van de gateway worden 
verzameld in de cloud van Microsoft Azure, 
wat zorgt voor veiligheid, betrouwbaarheid 
en schaalbaarheid.

Afhankelijk van de behoeftes en vereisten van uw faciliteit kunt u 3 verschillende aanbiedingen kiezen



Tork Vision Schoonmaken  
IoT-geschikte dispensers
Het grootste assortiment slimme dispensers en afvalbakken op de markt

Tork PeakServe®, PeakServe Mini en PeakServe 
Inbouwmodule Continu™ Handdoek Dispenser 
Gepatenteerd continu handdoeksysteem dat verbruik vermindert 
dankzij gepatenteerd doseringssysteem

Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser
Extra smal en aantrekkelijk design biedt touch-free dosering van 
één per keer, zodat gasten alleen de gebruikte handdoek aanraken

Tork Matic® Handdoekrol Dispensers
Grote capaciteit, ideaal voor drukke sanitaire ruimtes met 
vel-voor-vel-dosering, die verbruik en kosten vermindert

Tork Jumbo en Mini Jumbo Toiletpapier Dispensers
Dankzij de rem draaien rollen niet door en wordt het verbruik 
verminderd, voor dosering met hoge capaciteit

Bezoekerstellers en gateway
Onze selectie sensoren biedt flexibiliteit voor het verzamelen van 
data van verschillende locaties in uw faciliteit.

Tork Zeep- en huidverzorgingsdispensers
Verzegeld systeem met vacuümtrekkende fles verbetert hygiëne en 
vermindert afval met een touch-free sensorgedreven systeem dat 
mogelijke kruisbesmetting vermindert
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Tork SmartOne® en SmartOne Mini Toiletpapier 
Dispensers
De vel-voor-vel dosering verbetert de hygiëne en vermindert het 
verbruik tot wel 40%. Duurzaam design met metalen sleutel en slot 
dat diefstal voorkomt.

Tork-afvalbakken
Moderne designs met compleet verborgen afvalzakken en soepele 
lijnen die passen bij onze dispensers voor een consistente uitstraling 
voor de sanitaire ruimte.

Tork Coreless Mid-size en Tork Twin Mid-size 
Toiletpapier Dispensers
Twee midsize rollen beschikken over negen keer zoveel tissues als 
standaardrollen, waardoor er op onderhoud wordt bespaard en er 
altijd papier beschikbaar is en hulsloze rollen zorgen voor minder afval

Volledige witte Tork Elevation-lijn is ook beschikbaar in het zwart



“Mijn schoonmaakfrequenties 
variëren nu tussen 2 en 
7 keer per dag, zodat ik 
veel efficiënter en beter 
kan schoonmaken dan bij 
vaste rondes.”
Chris Avis
Client Services Director
Blue Fin Building 

“Bij Uber streven we er altijd naar het welzijn 
van onze medewerkers en bezoekers te 
garanderen door een werkomgeving van 
zeer hoge kwaliteit te bieden. We geven 
ook om ons schoonmaakpersoneel en 
willen dat hun werk zinvoller wordt. De 
Tork Vision Schoonmaken1-software is een 
win-winoplossing: betere servicekwaliteit, 
betere gebruikerstevredenheid en 
geoptimaliseerde werkomstandigheden 
voor het schoonmaakpersoneel.”
Pascale Porée
Regional Facilities Manager, Western & Southern Europe
Uber Paris

“Mijn personeel is er 
zeer tevreden over en we 
gebruiken onze tijd nu veel 
efficiënter, omdat we niet 
langer elke dispenser fysiek 
hoeven te controleren. Het 
is echt geweldig om dat niet 
meer te hoeven doen.”
Jake Allgeier
Park Services Manager
Kentucky Kingdom and Hurricane Bay

Hanteer een nieuwe norm van klanttevredenheid
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1. Tork Vision Schoonmaken had hiervoor de naam Tork EasyCube.



Upgraden was nog nooit eerder zo eenvoudig
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www.tork.nl / www.tork.be
+31 (0)30 698 4600, +32 (0)2 766 0530 | info@tork.nl / info@tork.be

Tork Vision Schoonmaken is ’s werelds toonaangevende oplossing voor datagestuurd 
schoonmaken binnen de facilitaire dienstverlening. Het biedt uw schoonmaakteams 
mogelijkheden om anders en slimmer te werken en helpt u bij het voldoen aan 
verwachtingen door efficiëntie en middelen te optimaliseren, zodat u de nieuwe 
hygiënenorm kunt waarborgen.

Het Tork Vision Schoonmaken-aanbod bestaat uit alles dat u nodig heeft om 
data-gestuurd schoonmaken volledig te integreren uw werkzaamheden, inclusief ons 
onboarding- en succesprogramma dat u ondersteunt van opzet tot implementatie en 
doorlopende ondersteuning om u te helpen bij het bereiken van uw zakelijke doelstellingen.

Dit is het moment om digitaal te gaan.

Sensoren in gebouwen 
en dispensers meten het 
aantal bezoeken en de 
vulniveaus

API Integration voert uw 
bezoekersteller- en/of 
dispenserdata direct in 
een platform van een 
externe partij

Uw bestaande platform
Gebruik uw bestaande 
platform om uw data naar 
uw voorkeur weer te geven

API

Heeft u al een facility managementplatform?

Tork,   
een merk van Essity


