tema Digitala system

På de följande sidorna
presenterar vi nio digitala
system med lite olika inriktning. Åtta av dem har städoch/eller FM-verksamheter i
fokus. Ett är mer brett inriktat, men har även städbolag
som kunder. Alla systemen
bygger på en molnlösning.
Text & Foto: MARIANNE OVESEN

Hennes arbetstid kortades
från två dagar till en timme
Företaget ”Städbolaget” i Göteborg
valde för fem år sedan att skaffa det
digitala affärssystemet CCS Tengella,
från Carnero. Enligt Städbolagets ekonomiansvariga Thelma Infante har hennes arbete blivit enorm mycket lättare.

N

är Thelma Infante kom till Städbolaget för
sex år sedan, tog det två dagar att fakturera,
trots att företaget då hade mycket färre kunder.
– Idag tar det mig max en timme att få allt
gjort, från start till att alla fakturor är skickade. Även de
som ska skrivas ut, kuverteras och frankeras, säger hon.
Fakturaunderlagen, liksom allt annat i systemet, bygger på att alla speciﬁka parametrar i avtalen med kunderna lagts in på rätt sätt.
– Att lägga in ett nytt avtal är det som numera tar
mest tid. Blir det fel där, så fortplantas felen hela vägen
i systemet.
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Thelma Infante kan ﬁltrera ner exakt vilka fakturor
hon vill få ut. Hon visar hur hon kan ta fram alla kunder
inom ett visst område som har månadsfakturering. På
en halv minut får hon fram 144 fakturaunderlag, färdiga att skickas.
– Att det tar upp till en timme totalt, beror på att nästan hälften av våra kunder fortfarande vill ha pappersfakturor skickade med posten, förklarar Thelma Infante.
Den som vill kan dock aktivera en tilläggstjänst för
utskrifter och utskick.
AFFÄRSSYSTEMET innehåller även annan automatik som
sparar mycket arbetstid. Exempelvis arbetsorder, ärendehantering, löneunderlag, rut-hantering, avvikelserapportering, närvarokontroll, schemaläggning med mera.
Men inte själva löneutbetalningarna.
Enligt Carneros vd Jimmy Oscarsson är en utbyggd
lönefunktion på väg.
– I och med årsskiftet lanserar vi den fullt ut. Vi har
haft en enklare version ute på test, men den nya klarar
de allra ﬂesta behov, hävdar han.
Det är inte bara Thelma Infante som har tillgång till
affärssystemet. Teamledarna har det också, liksom stä-

Thelma Infante, ekonomiansvarig på Städbolaget i
Göteborg.

Teamledaren Marie
Versén har mobilen
med sig överallt och
kan närsomhelst se
var lokalvårdarna
beﬁ nner sig, se om
någon anmält sig sjuk
och kolla vem av de
andra som har tid att
hoppa in som vikarie.

Rengöring för
PROFFS
Sveriges starka program av
professionella rengöringsmaskiner

SC500 Ecoﬂex
Användarvänlig och ekonomisk kombiskurmaskin
SC500 är en skurmaskin som är
omsorgsfullt konstruerad för att
förbättra produktiviteten och minska
dina totala rengöringskostnader.
SC500 - KOMPLETT BATTERIDRIVEN
KOMBISKURMASKIN

Hyra

1.336:PRIS PER MÅN
Priset avser hyresavtal 48 mån, hyran
baserat på stibor 90 dagar 1/1-2016

53
3

4
45/45

2650

cm

liter

m2/t

Skurbredd

Ren-/smutsvattentank

Kapacitet
teoretisk

SC530 53 BD GO-Line Complete
Batteridriven kombiskurmaskin med drivmotor

NYHET

Lättare att manövrera - ger enkel
kontroll över maskinen.
Levereras med: Inbyggd laddare,
batteri, borste och sugskrapa.
SC530 GO-LINE
BATTERIDRIVEN KOMBISKURMASKIN

Erbjudande

Om städarna ser en trasig glödlampa eller ett läckande
element, rapporterar de det direkt i sina mobiler.

37.999:-

darna. Fast städarna ser bara de tre funktionsikoner på
sina mobilskärmar som ledningen beslutat ska synas;
Schema, Sök info och Avvikelsehantering.
Teamledaren Marie Versén visar hur mobilvyn ser ut.
– Städpersonalen klickar bara på den aktuella dagen
och ser exakt vad de ska göra. Vilken kund de ska till,
adressen, tiden. Allt ﬁ nns där.
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KUNDADRESSERNA är inlagda med gps-koordinater.

Den som inte hittar behöver bara klicka på adressen för
att få upp en kartfunktion med vägbeskrivning.
– Avvikelsehantering är mot kunden. Vi rapporterar
om det varit extra smutsigt, om en lampa i ett trapphus är
trasig eller ett element läcker. Allt sådant är till stor hjälp
för kundens fastighetsskötare, konstaterar Marie Versén.
Själv ser hon fram emot att systemets funktion för kvalitetskontroll ska implementeras i Städbolagets verksamhet.
– Det kommer att göra mitt jobb mycket lättare. Då
kan jag göra kvalitetskontroller direkt när jag är ute på
ett objekt. O

Nilﬁsk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
info.se@nilﬁsk.com
www.nilﬁsk.se
Angivna priser är vägledande och alla angivna belopp är ex. moms och WEEE avgift och gäller till och med
2017-01-31. De angivna körtiderna beror på underlaget. Med reservation för ändringar av tekniska data,
priser/tryckfel samt slutsålda/utgående varor. Maskiner kan visas med extra tillbehör.
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