
Tork, značka společnosti Essity, před-
stavila systém využívající digitální tech-
nologie ve facility managementu. Jde 
o průkopnický systém řízení úklidu na 
základě vyhodnocování dat.
Toto jedinečné a inovativní řešení po-
máhá správcům objektů a externím úkli-
dovým firmám zvýšit efektivitu úklidu 
a lépe zacílit své síly. Pandemie korona-
viru totiž přinesla zvýšení požadavků na 
kvalitu úklidu, efektivitu práce a úroveň 
hygieny, což nutí celé úklidové odvět-
ví zvládat více práce se stejnými, nebo 
dokonce menšími prostředky. Přechod 
na datově řízený úklid v tomto může vý-
znamně pomoci, protože úklidový per-
sonál neztrácí čas zbytečnými úkoly.

SYSTÉM PROŠEL MODERNIZACÍ
Tork nyní představuje rozšířenou nabíd-
ku nazvanou Tork Vision Cleaning. Díky 
digitalizaci úklidových systémů mohou 
facility manažeři využívat data v reál-
ném čase, aby zjistili, kdy a kde je v jejich 
zařízeních potřeba uklidit, a mohli podle 
toho upravit plán úklidu. 
Podle údajů shromážděných od stávají-
cích zákazníků společnosti Tork jim pře-
chod na datově řízený úklid pomohl:
•  ušetřit při úklidu přes 20 % času,

•  mít jistotu, že zásobníky jsou 99 % 
času doplněné,

•  omezit kontrolu zásobníků o 91 %, což 
ročně ušetří stovky pracovních hodin 
personálu,

•  zvýšit o 30 % spokojenost zákazníků.
„V průběhu let si naši zákazníci uvědo-
mili, že datově řízený úklid přináší řadu 
výhod, mimo jiné například chytřejší 
obsazování pracovních pozic, rychlejší 
provedení úklidu a jeho optimální frek-
venci,“ říká Charishma Kothari, ředitelka 
Essity pro služby a řešení. 
V nedávném zákaznickém průzkumu 
sto procent respondentů uvedlo, že jim 
datově řízený úklid pomáhá zlepšit hygi-
enu v jejich zařízení, a 85 procent uved-
lo, že jim pomohl zajistit bezpečnější 
prostředí během pandemie covidu-19.
V průmyslovém sektoru pomáhá datově 
řízený úklid zrychlit střídání pracovních 
směn, protože nemusí řešit nedostatek 
ručníků či dalších hygienických potřeb 
v šatnách. Ještě podstatnější přínos má 
ve zdravotnictví, kde musí úklidové týmy 
dostát zpřísněným nárokům na hygienu, 
přestože už v letech před pandemií byly 
přetížené. Datově řízený úklid jim šetří čas 
a umožňuje jim se zaměřit na hygienu klí-
čových míst ve zdravotnických zařízeních.

ZLEPŠENÍ NEBYLO NIKDY 
JEDNODUŠŠÍ
Systém Tork Vision Cleaning zahrnuje 
vše, co facility manageři potřebují, aby 
se datově řízený úklid stal nedílnou sou-
částí jejich práce:
•  hardware v podobě počítadel vstupů, 

gatewayů a největší nabídky zásobní-
ků připojených na internet věcí na trhu 
spolu s širokou nabídkou náplní podle 
potřeb jakéhokoli zařízení či podniku.

•  software pro úklidový management, 
který zobrazuje shromážděná data na 
stolních počítačích, tabletech nebo 
chytrých telefonech a usnadňuje tvorbu 
reportů a další administrativní úkony,

•  program pro onboarding a vyhodnocová-
ní, který zahrnuje instalaci, školení, podpo-
ru a vyhodnocení obchodní hodnoty.

„Osmdesát procent našich zákazníků 
uvedlo, že díky používání Tork Vision 
Cleaning klesl počet stížností, což do-
kazuje hodnotu našeho systému. Sto 
procent našich zákazníků uvedlo, že by 
naše digitální řešení doporučili,“ dodává 
Kothari. 

Sjednejte si konzultaci s TORK
tel.: +420 776 453 346
e-mail: matej.urbanec@essity.com  

DATOVĚ ŘÍZENÝ ÚKLID 
ŠETŘÍ ČAS A POMÁHÁ 
LÉPE ROZLOŽIT SÍLY

Zachování bezpečí a zdraví zaměstnanců je po zkušenosti 
s celosvětovou pandemií ještě mnohem důležitější než 
v minulosti. Umývárny a společné toalety jsou z pohledu 
hygieny těmi nejkritičtějšími místy na pracovištích. Významným 
pomocníkem v zabezpečení špičkové úrovně hygieny jsou 
moderní technologie, které zároveň šetří čas personálu. 
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Je na čase 
zlepšit váš 
úklid

Využijte sílu dat přijímaných v reálném čase s Tork Vision Cleaning

Tork Vision Cleaning je odpovědí na aktuální potřeby facility manažerů:  
Jak nejlépe rozložit pracovní síly a přizpůsobit se novým a vyšším nárokům 
na efektivitu práce, kvalitu úklidu a hygienu? Propojuje sílu dat přijímaných  
v reálném čase od počítadel vstupů a zásobníků připojených do společné 
sítě, což vám pomůže toho zvládnout více s méně zdroji. 82 % zákazníků, 
kteří si pořídili Tork Vision Cleaning, říká, že se díky nim zvýšila efektivita 
úklidu, a 100 % by ho doporučilo ostatním.

Nastal čas, aby uklízení vstoupilo do digitální éry.

Založeno na studii zpracované v dubnu 2021 mezi 34 zákazníky, kteří používají  
aktuální verzi Tork Vision Cleaning v Evropě a Severní Americe.

Tork, značka Essity

Zjistěte více na:
www.tork.co.uk
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DIGITALIZACE JAKO 
NÁSTROJ K EFEKTIVNÍ 
SPRÁVĚ A PROVOZU 
VÝTAHŮ

MĚJTE VÝTAH POD KONTROLOU 24/7
Finská společnost KONE již od roku 2017 úspěšně provozuje 
revoluční službu KONE 24/7 Connected Services, která vyu-
žívá analytiku založenou na umělé inteligenci k identifi kaci po-
tenciálních problémů na zařízení mnohem dříve, než způsobí 
potíže.  Tím má provozovatel zařízení pod kontrolou nejen vý-
tah samotný, ale díky prediktivnímu servisu i celkové náklady 
na jeho bezpečný a plynulý provoz. 
Jak to funguje? Výtah je vybaven množstvím čidel a senso-
rů, technický stav zařízení je nepřetržitě on-line monitorován 
a získávaná data jsou v rámci služby KONE 24/7 Connected 
Services v reálném čase přenášena do cloudu, kde je analy-
zuje umělá inteligence. Díky tomu je informace o riziku poru-
chy zařízení u servisní organizace a jejího odborného technika 
dříve, než poruchu zaregistruje uživatel. Detailní analýza dat 
umožňuje takovýmto poruchám předcházet, snižovat počet 
neplánovaných odstávek zařízení a tím redukovat náklady na 
vlastní provoz výtahu, zvyšuje bezpečnost provozu a zároveň 
prodlužuje životnost zařízení.

CO DÁLE MŮŽETE ZÍSKAT?
Společnost KONE dále nabízí aplikaci KONE Online, která 
umožňuje provozovatelům výtahů jako osobám odpověd-
ným za bezpečný provoz a správu vyhrazeného technického 
zařízení, mít pod kontrolou náklady na provoz, termíny zákon-
ných prohlídek a zkoušek včetně jejich výsledků, v přehledné 
a transparentní podobě jsou v aplikaci informace i o provede-
né servisní činnosti. 

A JAKÉ JSOU OHLASY A REFERENCE NAŠICH 
ZÁKAZNÍKŮ? 
Společnost KONE má v České republice již tisíce výtahů při-
pojených ke službě KONE 24/7 Connected Services a zákaz-
níci se významně shodují v jednom – od spuštění této služby 
o provozovaných výtazích „neví“ a významně tím šetří svůj čas 
a peníze. 
Pro bližší informace v případě vašeho zájmu volejte na telefon-
ní číslo 800 566 300 nebo nás kontaktujte emailem na infor-
mace@kone.com.  

ZA POSLEDNÍ DEKÁDY PROVÁZÍ TERMÍN DIGITALIZACE 
PRAKTICKY VŠECHNA ODVĚTVÍ A JINAK TOMU NENÍ 
ANI U VÝTAHŮ. ZÁKLADEM DNEŠNÍCH VÝTAHŮ, 
PODOBNĚ JAKO NAPŘÍKLAD MODERNÍCH AUTOMOBILŮ, 
JE CHYTRÁ ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA, KTERÁ POMÁHÁ 
EFEKTIVNĚ ŘÍDIT PROVOZ VÝTAHU, NEPŘETRŽITĚ 
SLEDOVAT VÝKON ZAŘÍZENÍ A ROVNĚŽ UMÍ 
KOMUNIKOVAT, COŽ NABÍZÍ DALŠÍ MOŽNOSTI.
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THANK YOUR CLEANER DAY™ 
 PODĚKUJTE LETOS SVÝM ÚKLIDOVÝM PRACOVNÍKŮM I VY

Čistota a hygiena je důležitým pilířem moderní společnosti, což ještě 
více umocnila pandemie covid-19. Před lety vznikla iniciativa Thank your 
cleaner day™, jejímž posláním je upozornit na nedocenění pracovníků 
v úklidových službách. Tato událost má stále větší dosah, v loňském 
roce se počet zúčastněných zemí rozrostl z 30 na 50. Mezi nimi byla 
poprvé i Česká republika. Tomu bude stejně i v roce letošním. Jako 
spoluiniciátor se podílí na veřejné propagaci této akce na mezinárodní 
úrovni již od prvního ročníku společnost Kärcher.
Speciální poděkování nejlepším pracovníkům nominovaných svými za-
městnavateli proběhne letos 19. října 2022 v sídle českého zastoupení 
společnosti Kärcher v Modleticích u Prahy od 10 do cca 13 hodin.
„Jsme rádi, že můžeme i letos formou tohoto neformálního setkání s ob-
čerstvením a dárky alespoň částečně vzdát hold a projevit uznání úklido-
vým pracovníkům. Jedná se o tvrdě pracující kolegy, kteří svoji práci často 
vykonávají mimo běžnou pracovní dobu, o večerech, nocích, víkendech. 
Věřím, že letos budou nominovat své kandidáty nejenom loňští účastníci, 
ale i další subjekty, kteří chtějí této akce využít pro ocenění svých nejlep-
ších pracovníků,“ komentuje Milada Skutilová, jednatelka Kärcher Česká republika.
Na organizaci a podpoře Thank your cleaner day™ v ČR se podílejí také organizace IFMA (International  
Facility Management Association) a CaC (Česká asociace úklidu a čištění). 
Neváhejte přihlásit vaše nejlepší pracovníky do 1. 10. na marketing@karcher.cz. Po obdržení nominace  
vám zašleme podrobnější organizační pokyny. Doprava z Prahy do Modletic a zpět bude zajištěna.
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ONDŘEJ MAREČEK Z SSI GROUP: 
LIDSKÝ FAKTOR JE V INTEGROVANÉM 
FACILITY MANAGEMENTU ZÁKLAD 

Digitalizace, automatizace a přijímání moderních technologií jsou 
patrné ve všech moderních budovách. Aby vše fungovalo hladce, 
recepční tu ale být musí, navíc usměvavou recepční stroj ve všech 
směrech nenahradí. A stejné to je například s ostrahou.

MŮŽE FUNGOVAT RECEPCE BEZ 
LIDSKÉHO FAKTORU?
Dobrým příkladem technologií, které před ne-
dávnem ohlásily nástup zejména do kancelář-
ských budov, jsou takzvané online recepce. Tedy 
samoobslužné recepční systémy, které zajišťují 
odbavení a bezpečný příchod a odchod zaměst-
nanců i návštěv. Jedná se zajisté o aktuální trend 
v oboru, ale zatím ne vždy a všude aplikovatelný. 
Tak například z praxe víme, že když u čistě 
online recepcí, kde není lidská obsluha, do-
jde k nějakému problému, který je třeba řešit 
a není zanesen do logaritmických funkcí „ška-
tule“, je zde lidský faktor jako asistence nezbyt-
ný. Už jen v podobě servisu, vzdálené obsluhy 
atd. Zde je nutné si uvědomit, že to s sebou 
nese potřebu dalších vynaložených nákladů. 
Zastávám názor, že kvalitní zaměstnanec je na 
recepci administrativní budovy či obchodní-
ho centra nepostradatelný a jako nejvhodnější 
řešení tohoto trendu je kombinace obou směrů. 
Nespornou výhodou pak je možnost obsloužit 
každou návštěvu individuálně. Návštěva si sama 
zvolí, jaký styl obsluhy je jí příjemnější nebo 
více vyhovuje jejím potřebám. S tímto řešením 
máme bohaté zkušenosti na mnoha námi spra-
vovaných objektech a jeho výsledkem je výraz-
ně vyšší kvalita poskytovaných služeb. 
Obdobné je to na objektech logistického cha-
rakteru. Typicky se jedná o nově budované lo-
gistické parky s početně menším zastoupením 
nájemců. Zde se samoobslužná vjezdová vrát-
nice napojená na vzdálené dohledové centrum 
vysloveně vyplatí. Pokud celý objekt spadá pod 
jednoho poskytovatele IFM, tak zde dochází ve-
dle hladké obsluhy také k rychlému odstranění 
závad i vyřešení dalších případných komplikací. 

KAMEROVÝ SYSTÉM A JEHO 
OBSLUHA 
Moderní kancelářské budovy a její recepce se 
také neobejdou bez zajištění ostrahy. A opět jsme 
u toho, že i zde je lidský faktor nesmírně důležitý, 
až nepostradatelný – obsluha CCTV, vyhodno-
cení nastalých situací, navazující zásahy apod. 
Je skvělé vidět, že řada vlastníků budov a správ 
nemovitostí v poslední době stále více investuje 
do kvalitních kamerových systémů. A stejně tak, 
jak kvalitní je kamerový systém, musí být kvalitní 
i jeho obsluha. Žádný kamerový systém zloděje 
ani jinou podezřelou osobu nezastaví. 
Správné vyhodnocení bezpečnostně rizikových 
situací v provozním životě komerčních nemo-
vitostí je velmi důležité, stejně tak jako navazu-
jící zásah při mimořádné události. Zasahující 
pracovníci ostrahy, případně výjezdová patrola 
jsou nedílnou součástí tohoto fungujícího sys-
tému. Na vzdáleném dohledovém centru v SSI 
Group řeší naši dispečeři denně několik desítek 
takových bezpečnostních incidentů a na nutné 
zásahy pak vysílají výjezdové patroly.

CHYTRÝ ÚKLID NEBOLI 
AUTONOMNÍ ČISTICÍ STROJE
V SSI Group se snažíme jít cestou vývoje, bu-
doucnosti a především reálné praxe vychá-
zející ze zkušeností našich kolegů přímo na 
objektech. A proto dalším dobrým příkladem 
jsou autonomní stroje na mytí podlah. Vždy 
jde o efektivně vynaložené náklady na službu. 
Jejich využití a zapojení do provozu nám v ko-
nečném důsledku pomohlo k tíženému efektu 
snížení nákladů při zachování kvality služeb. 
Ale i tak je nutné mít v některých komerčních 
provozech zajištěnou obsluhu stroje strojníkem, 
který v případě mimořádných nebo nahodilých 
situací stroji „pomůže“. Tyto situace jsou v pro-
vozech objektů naprosto běžné. Stroj se může 
například zaseknout o spodní hranu eskalátoru, 

je nutné jej přeprogramovat v závislosti na změ-
nách v objektu (rozložení stánků v OC, stavba 
apod.), přesun stroje z patra do patra, znečištění 
kotoučů, mycích hlavic, stírací lišty nebo špatné 
najetí do dokovací stanice atd. 
Je dobré si uvědomit, že tyto stroje ne vždy 
mohou fungovat pro všechny provozy. V na-
šem případě se může stát, že špatně zvole-
nou formou automatizace dojde k neefektivně 
vynaloženým nákladům. Za stroje se platí a to 
nejen pořizovací náklady. 

LIDEM TECHNOLOGIE V BUDOVÁCH 
POMÁHAJÍ
V čem technologie v budovách přinášejí neo-
cenitelnou pomoc, je například hledání ener-
getických úspor. To, co člověk běžným okem 
nevidí, pozná odborník okem zkušeným z čísel 
a grafů popisujících stav a provoz budovy. Bez 
množství provázaných technologií, které měří 
a sbírají hodnoty teploty, tlaku, času a další, 
by analýza efektivity energetického provozu 
nebyla možná. Samotná data jsou ale jen čísla. 
Teprve zkušený odborník vidí na jejich pozadí 
obrázek situace a následně také může navrh-
nout nejlepší řešení.  

KVALITNÍ LIDÉ JSOU KLÍČOVÝM PRVKEM 
INTEGROVANÉ SPRÁVY BUDOV
To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk na 
recepci a v energetickém managementu, platí 
i obecně v integrované správě budov. 
Profesionální integrovaná správa budov pak 
ideálně využívá nejmodernějších technologií 
pro co nejlepší péči o správu a chod budovy 
a využívá jejích možností ke kvalitní práci pro-
školených pracovníků, kteří jsou v celém pro-
cesu nepostradatelní. Roboti a automaty totiž 
nevytvoří kulturu a styl práce, jež se pak otisk-
nou do atmosféry, kterou si odnesete z návště-
vy budovy. 
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Úkol facility manažera je stále náročněj-
ší a udržet si kontrolu nad provozem je 
těžké. Zlepšování se pod tlakem nákladů 
může být ještě těžší. Je evidentní, že je 
potřeba optimalizovat využití úklidové-
ho personálu a materiálů. Přestože jsou 
facility manažeři zvyklí na různé výzvy, 
nízké marže, vysoký počet zaměstnan-
ců a napjatý trh práce, budou potřebo-
vat více dat, analýz a znalostí. 
Nastává doba, kdy přichází na pomoc 
technologie. Úklid a hygienu bude mož-
né optimalizovat na základě rozhodnutí 
a strategií vycházejících z dat místo po-
užívání pouhé intuice. Sběr těchto dat je 
možný díky senzorové technologii, soft-
waru a dalších technologií, které propo-
jují a vyměňují si data přes další zařízení 
a systémy prostřednictvím komunikač-
ních sítí. 
Spolupráce těchto technologií umožňu-
je sběr dat např. o činnostech, zaříze-
ních, dodržování předpisů a prostorách, 
jako jsou nemocniční pokoje, kanceláře 
a umývárny.  Díky analytickým schop-
nostem technologií a datům v reálném 
čase pak budeme přesně vědět, kdy 
a kde je co potřeba, optimalizovat zdro-
je a trávit čas tím, co je důležité. Díky 
vestavěným reportovacím systémům 
budeme moci monitorovat odvedenou 
práci, zvýšíme efektivitu, ušetříme čas 

a optimalizujeme úkony, jako jsou kon-
troly dávkovačů. Zamezíme zbytečné-
mu vyprazdňování poloprázdných košů 
a snížíme plýtvání produkty. 
O tom, že data v reálném čase zefektiv-
ňují např. úklid a údržbu umýváren, se 
dozvídáme z různých výzkumů společ-
nosti Essity. Ukazují, že dávkovače hygi-
enických potřeb obsahují náplň po 99 % 
času a není tedy třeba je znovu doplňo-
vat. Jsme-li díky datům v reálném čase 
informováni o stavu náplní, umožní to 
snížit počet kontrol dávkovačů o 91 %  
– ušetří se tak stovky hodin ročně a 20 
% času. Eliminací kontrol úklidu a dávko-
vačů mohou pracovníci úklidu reagovat 
na skutečné potřeby prostor budovy.  
Moderní datové technologie monitorují 
dodržování hygieny rukou. První a dnes 
jediný elektronický monitorovací systém 
hygieny rukou, který dokáže měřit a hlá-
sit dodržování hygieny rukou na základě 
5 momentů WHO, poskytuje DebMed, 
tj. současný SC Johnson Professional. 
Přestože technologie postupně nahra-
zují manuální způsob sběru dat v ne-
mocnicích, pokud jde o hygienu rukou, 
v tomto odvětví se stále spoléhá přede-
vším na přímé pozorování. A to i přesto, 
že z publikované literatury je zřejmé, že 
údaje získané přímým pozorováním při-
nášejí méně než 3 % všech příležitostí. 

Kromě toho je míra pozorování posu-
zována kriticky kvůli často citovanému 
Hawthornovu efektu (reaktivita, při níž 
jednotlivci mění určitý aspekt svého 
chování v reakci na vědomí, že jsou po-
zorováni).
Všichni vidíme, že význam technologií 
v našem každodenním životě i v zaměst-
nání trvale roste. Změna je nevyhnutelná 
a mnohé z nás často nutí opustit kom-
fortní zónu. Děláme chyby, ze kterých 
se učíme, což často nastartuje změnu 
obchodního modelu. Je potřeba nebát 
se začátku a konání. Jen tak má člověk 
šanci zůstat konkurenceschopný a vy-
užít možností, které se mu naskytnou. 
Nové technologie pouze vytvářejí šance; 
záleží na našem myšlení a kreativitě, jak 
je využijeme. 
Na facility managerovi bude, aby ve správ-
ný okamžik učinil správná rozhodnutí.  

KOMERČNÍ PREZENTACE

Nikdy dříve nebylo efektivní čištění a kvalitní řešení hygieny rukou 
tak zásadní pro výkonnost organizace. Oba prvky ve vysoké míře 
přispívají ke správné hygienické praxi, která chrání zaměstnance, 
pacienty, studenty nebo návštěvníky. Současně vidíme rostoucí 
požadavky v oblasti udržitelnosti, bezpečnosti, optimalizace 
nákladů a v neposlední řadě spokojenosti uživatelů. 

ČIŠTĚNÍ A HYGIENA V DATECH 
ZMĚNÍ VÁŠ OBCHODNÍ MODEL

FRANS WITPEERD

FRANS WITPEERD 
Spoluzakladatel, spolumajitel a obchodní 
ředitel společnosti Apex Central Europe, s.r.o.
Narodil se v nizozemském Utrechtu, od roku 
2000 žije v České republice. Vystudoval 
vysokou ekonomickou školu se specializací na 
marketing. 
„Jsem přesvědčen, že musíme naše klienty 
podporovat v tom, co je pro ně skutečně 
důležité, a přizpůsobit řešení individuálním 
potřebám.“ 
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PR článek
3sloupcová sazba

nadpis: 58 znaků
perex: 338 znaků
text: 3167 znaků

obrázek: 70 x 40 mm

PR článek
2sloupcová sazba

nadpis: 62 znaků
perex: 339 znaků
text: 1864 znaků

obrázek: 51 x 25 mm (max 62 x 48 mm)

PR článek 1/2 TS

nadpis 1: 24 znaků
nadpis 2: 47 znaků
text: 1620 znaků

obrázek: 95 x 65 mm
logo: 50 x 20 mm

PR článek
3sloupcová sazba

nadpis: 89 znaků
perex: 250 znaků
text: 4916 znaků

portrét: 41 x 45 mm

PR článek
3sloupcová sazba

nadpis: 52 znaků
perex: 375 znaků
text: 3150 znaků
medailon: 380 znaků

portrét: 41 x 45 mm
Znaky jsou vždy počítány včetně mezer

VZOROVÉ STRÁNKY 
PRO PR ČLÁNKY

KONTAKT

Inzerce
Petra Ducháčková  
E: petra@fmjournal.cz | T: +420 734 651 615

Office manažerka
Kamila Zemanová  
E: redakce@fmjournal.cz | T: +420 604 847 792


