
Digitalizálja cége takarítási 
munkafolyamatait!

Kéglné László Éva 
és Németh Attila előadása



Guard Control Kft. / Checkingsytem 
Több, mint 20 év piaci jelenlét

Több, mint 2500 elégedett ügyfél



Guard Control Kft.



Milyen megoldásokkal
segíti vállalkozását a 
Checkingsystem?

Alapvetően a biztonságra, a megbízható 
munkaerőre támaszkodó, nyereséges vállalatok 
vezetőinek érdekeit képviseljük. 

A munkaerő hatékonysága és a munkával töltött 
idő határozza meg a vállalkozás sikerességét. 

A Guard Control Kft. megoldásai a munkaerő 
hatékony kihasználásában és a munkaterület 
védelmében nyújthatnak segítséget.

ŐRJÁRAT ELLENŐRZÉS

BELÉPTETŐ RENDSZEREK

MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSSAL 
KIBŐVÍTETT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK 

CHECKINGSYSTEM PORTAI ELLENŐRZÉS

KIVONULÓ SZOLGÁLAT ELLENŐRZÉS

KARBANTARTÁS ELLENŐRZÉS

TAKARÍTÁS ELLENŐRZÉS

http://checkingsystem.eu/orjarat-ellenorzes/
http://checkingsystem.eu/orjarat-ellenorzes/
http://checkingsystem.eu/mobil-beleptetes/
http://checkingsystem.eu/checkingsystem-osm/
http://checkingsystem.eu/kivonulo-szolgalat-ellenorzes/
http://checkingsystem.eu/karbantartas-ellenorzes/
http://checkingsystem.eu/takaritas-ellenorzes/


Milyen üzleti probléma 
megoldásában
segíti vállalkozását a Checkingsystem?

STABIL MINŐSÉG: A magas munkatársi fluktuáció ellenére a 
személyzet mindig pontosan elvégzi a megadott feladatokat.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FUNKCIÓ: Az elvégzett feladatok 
ellenőrzésére is  van lehetőség, így a személyzet munkájának 
minősége javítható.

DOKUMENTÁLHATÓ MUNKA: Rendszerünk alkalmas arra, 
hogy minden egyes feladat elvégzését fényképpel rögzítse és 
hangbemondással dokumentációt készítsen. Így elkerülhetők a vitás 
ügyeket megrendelőivel, munkatársaival.

KÖNNYŰ BETANÍTÁS: Minimalizálja munkatársai betanulási 
idejét. Rendszerünk azonnal alkalmazható.



Takarítás ellenőrzés szolgáltatásunk
Maximális kontrollt biztosítunk!

✓ Irodaházakban

✓ Bevásárlóközpontokban

✓ Üzemekben

✓ Áruházakban

✓ Logisztikai helyszíneken

✓ Szállodákban

Szolgáltatásunk alkalmas az általános és a fokozott figyelmet igénylő takarítási és 
fertőtlenítési folyamatok digitális kontrolljára.



A Takarítás kontroll
rendszer jellemzői

PRECÍZ: Minden helyiségre, területre egyedileg kialakított 
takarítási listák és feladatok rendelhetők

OBJEKTÍV: A takarítás ellenőrzése az elvégzett feladatlisták 
alapján történik

LÁTVÁNYOS: A rendszeresen elvégzett takarítási 
feladatlisták stabil minőséget biztosítanak

REAL-TIME: Az elvégzett takarítási feladatlisták azonnal 
rögzítésre kerülnek és egy adminisztrációs felületen 
ellenőrizhetők bárhonnan, bármikor



A Takarítás kontroll
rendszer lehetőségei

EGY KÖRÖS: A takarítás minőségének ellenőrzése a 
takarítási csoportvezetők által

https://bit.ly/Takaritas-ellenorzes-vezetoi-felulet

HÁROM KÖRÖS: A megbízó is rendelkezik hozzáféréssel 
az adminisztrációs felület bizonyos funkcióihoz és saját 
készülékkel is minősítheti az elvégzett munkát.

KÉT KÖRÖS: A csoportvezetőn kívül a takarító személyzet 
is használja a rendszert, minden munkafolyamatot 
dokumentálva.

https://bit.ly/Takarítás-ellenorzes-dolgozoi-felulet

https://bit.ly/Takaritas-ellenorzes-vezetoi-felulet
https://bit.ly/Takarítás-ellenorzes-dolgozoi-felulet


Kinek ajánljuk rendszerünket?

✓ Takarítást igénybe vevő üzem, gyár vagy irodaház 
tulajdonosoknak, hogy ellenőrizhessék a takarítási 
szolgálat pontos teljesítését.

✓ Takarító cégeknek az alkalmazott takarítók munkájának 
teljes kontrollálására – szolgáltatási színvonal emelésére.

✓ A takarítást végző alvállalkozók felügyeletét ellátó 
vállalkozásoknak

✓ Ahol a takarítási munka elvégzését pontos és részletes 
dokumentációval szükséges igazolni.

✓ Ahol a gyártási technológiánál kiemelten fontos a higiéniai 
és HACCP szabályok betartása.



1 hónapos ingyenes tesztidőszak 
LEO FM tagoknak!

PARTNERI AJÁNLATUNK

Regisztráljon a www.4s.hu oldalon!

http://www.4s.hu/


Megoldásainkról bővebben olvashat weboldalunkon:

checkingsystem.eu

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


