Upptäck en smartare städning

En städbransch
i förändring
Lokalvårdare, fastighetsförvaltare och
fastighetsägare står inför stora utmaningar.
Inom en snar framtid behövs det städas mer och
finnas färre personer att göra jobben.
Vinstmarginalerna kommer vara hårt pressade
och man konkurrera med smart teknik.

Branschen behöver öka
effektiviteten och minska
kostnaderna genom att
utveckla städ- och
logistikprocesserna

Omsättningen av
lokalvårdspersonal är hög, och
antalet lediga lokalvårdsjobb har
ökat med 10 % de senaste åren

Kontrakt blir alltmer
konkurrensutsatta, därför är
det viktigt att mäta
prestanda och erbjuda högre
servicenivåer

Resurstunga verksamheter
kan göra det svårt att göra
stora investeringar

Vi presenterar: Co-bot
evolutionen

SoftBank Robotics leder co-bot evolutionen, ett innovativt
koncept för smartare städning.
Namnet säger allt; ”co-bot” är samarbetet mellan människor och
robotar, där bådas styrka utnyttjas. Detta innebär att man arbetar
tillsammans och använder smart teknik för att skapa renare, mer
hygieniska miljöer och bättre arbetsförhållanden för alla.

Säg hej till Whiz Den hjälpsamma
co-bot dammsugaren
Whiz är här för att välkomna det nya co-botkonceptet för ett
starkare samarbete mellan smart teknik och lokalvårdare. Whiz är
den första i sitt slag och är en innovativ produkt för en
framtidsinriktad städbransch.
Whiz delar arbetsbelastningen genom att ta sig ann den monotona
arbetsuppgiften att dammsuga. Genom att arbeta sida vid sida
med Whiz, kommer lokalvårdsteamet att slösa mindre tid och
energi, så att de kan fokusera på mer kvalificerade och viktiga
uppgifter.

Whiz är här för att hjälpa
Personalen kommer att spela en viktig roll i samband med
programmeringen av Whiz och övervakningen av dess utveckling,
genom enkel installation och ett användarvänligt operativsystem.
Whiz ger
● Smartare rengöring
● Bättre prestanda
● Ökad produktivitet
● Bättre hälsa och välmående för alla i byggnaden
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Whiz främjar

en effektiv och kollaborativ
arbetsstyrka, där lokalvårdare
och Whiz delar arbetsbördan
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anledningar
att älska
Whiz
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%
Whiz dammsuger 98 %
av den tillgängliga
golvytan jämfört med
manuell dammsugning
som dammsuger 52 %

Whiz ger

datadrivna, mätbara resultat

46

%

Vid manuell
dammsugning städas
46% av golvytan två
gånger. Väldigt onödigt
och med Whiz slipper
man det!
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Whiz utför

en djupare rengöring, varje gång
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%

Whiz minskar

Whiz dammsuger
samma yta som en
manuell dammsugare
på nästan halva tiden

effekten av
personalbrist

100

%
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Whiz frigör

tid för personalen att göra
viktigare arbetsuppgifter

+2timmar

En Whiz frigör 2
timmar och
22 minuter för
en lokalvårdare
per 500m2
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Whiz erbjuder
en enkel,
kostnadseffektiv
och tjänstedriven
funktionshyra

Källa: PA Consulting – Whiz Efficiency & Performance Marketing Claims Research Study – LMY-19-0006-TR – 10 december 2019

Genom att arbeta
tillsammans med
Whiz kan man städa
med 100% effektivitet,
100% av tiden

Lär känna Whiz
Prisbelönt BrainOSnavigeringsmjukvara
Inbyggda sensorer
garanterar att Whiz
automatiskt undviker
människor, väggar och
trappor

Hepa-filter fångar
99,97 % av PM2.5-partiklar
inklusive pollen och damm

Dammsugarpåse med 4,0
liters kapacitet som är enkel
att byta

Realtidsvarningar talar
om när Whiz är klar
eller behöver hjälp

Upp till 3 timmars drift
och dammsuger upp till
1500 kvm på en enda
laddning

Whiz mäter i mm
653 (H) x 455 (B) x 472 (D)

Användarvänlig.
Levereras driftklar

Borstvals

Antifall-sensorer

Vad driver Whiz?
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Företaget BrainCorp
är robotbranschens
ledande leverantör av
smart, självkörande
teknik.
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Whiz drivs av BrainOS®,
BrainCorps kommersiella
operativsystem. Med
denna teknik kan
Whiz enkelt navigera
komplicerade och
dynamiska utrymmen.
Tack vare analys,
levererar Whiz alltid
exakt, datadriven
rengöring.
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Du kan enkelt visa upp
Whiz effektivitet för
viktiga intressenter.
Med intuitiva dagliga
rapporter kan du hålla
koll på lokalvården,
identifiera möjligheter
för ruttoptimering med
mera.
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När Whiz har lärt sig en
rutt, kan den överföras
till andra Whiz-enheter
inom några minuter.
Om en enhet måste
flyttas eller bytas
ut, behöver du därför
inte programmera om
den nya enheten.
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Whiz har ett inbyggt
SIM-kort som gör den
oberoende av eventuella
kundnätverk och
wifi-system. Whiz kan
fortsätta sitt arbete utan
att påverkas av en
byggnads uppkoppling.

Whiz i detalj
VEM KAN ANVÄNDA WHIZ?

VAD KOSTAR DEN?

Whiz är perfekt för:

Kontakta oss för månadspris.

● Industrier

Vårt löpande månadskontrakt
inkluderar all service och
support, vilket minskar den totala
ägandekostnaden och sparar
pengar på sikt.

● Kontor
● Hotell och restaurang
● Sjukhus
● Detaljhandel

VAD MER INGÅR I PAKETET?

VAD INGÅR?

● Enkel och snabb service

● Whiz-enhet

● Periodiska
mjukvaruuppdateringar

● HEPA-filter
● Borste
● Personsökare
● Mikrofibertrasa
● Batteri
● Batteriladdare för två batterier
● Dammsugarpåsar x 10
● Hemlokaliseringskoder x 10

OrboTech Sweden AB
Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall
info@orbotech.se | 010-195 97 00

www.orbotech.se

● 24/7 telefonsupport
● 48 timmars utbytesprogram
för enheter
● Bekräftad städning och
RoI-rapporter

