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STYR PÅ ADMINISTRATIONEN
Prolite Development har udviklet CleanManager, en online løsning der giver rengøringsvirksomheder mulighed for at samle al koordinering og kommunikation
ét sted. Af Peter Graah

C

leanManager er en
simpel online løsning, som gør det
muligt for alle aktører omkring rengøringsvirksomheden at dele og koordinere
vigtig information vedrørende deres serviceydelser. Dette foregår gennem
hjemmesiden www.cleanmanager.dk, hvor rengøringsvirksomhedens ledelse,
medarbejdere og kunder
får adgang til et system, der
netop er tilpasset deres behov.
Bedre overblik for alle
Ledelsen får blandt andet
bedre overblik over samtlige rengøringsopgaver og
kan på ingen tid ordne arbejdsplanlægning og lønafregning. Medarbejderne får
en opdateret kalender med
tilhørende arbejdssteder
og arbejdstidspunkter og
kan med få klik eksempelvis angive anvendt arbejdstid. Sidst men ikke mindst
får kunderne mulighed for
at følge med i deres rengøring, og de kan blandt andet nemt afmelde rengøring
eller forespørge på ekstra
rengøring.
Fra branchen til branchen
Ideen til CleanManager op-

stod, da medstifter af Prolite
Development Frantz Furrer
i forbindelse med et forhenværende job i rengøringsbranchen oplevede, hvor
besværlig koordination og
administration af medarbejdere og kunder kunne være.
”CleanManager er baseret
på, at online løsninger giver mobile virksomheder
bedre kommunikation og
enklere administration,” fortæller Frantz Furrer og fortsætter: ”De besværligheder
jeg oplevede som inspektør
i branchen har været udgangspunkt for udviklingen
af CleanManager. Derfor er
CleanManager et produkt
udviklet specifikt tilpasset
rengøringsbranchen.”
Online letvægtsløsning
Da CleanManager er en online løsning, er den både
tilgængelig på kontoret men
også på farten, f.eks. via
en tablet. Hertil kommer,
at rengøringsvirksomheden
med det samme får glæde
af ny- og videreudviklinger.
Senest har Prolite Development eksempelvis udviklet
CleanPlan, som er et online
værktøj til at lave enkle rengøringsplaner, der kan forstås af alle medarbejdere.
Online aspektet sikrer også

Frantz Furrer (t.v.) og Jakob Witte Larsen i færd
med at videreudvikle CleanManager.
en bedre datasikkerhed, da
Prolite Development tilbyder regelmæssig back-up af
kunde- og medarbejderkartotek samt rengøringsaftaler.
Hvad siger brugerne?
Ole Laursen, indehaver af
OL Erhvervsrengøring er
blandt de rengøringsvirksomheder, som benytter
CleanManager. ”Vi har kun
godt at sige om CleanManager, og har samtidig fået
grundig instruktion i brugen
af systemet i forbindelse
med implementeringen,”
fortæller Ole Laursen.

Ole Laursen, OL Erhvervsrengøring

Prolite Development
Prolite Development er stiftet af ingeniørerne Frantz
Furrer og Jakob Witte Larsen i 2010 og holder
til centralt i Odense. Firmaet har specialiseret sig
i udvikling af fleksible og brugervenlige online
løsninger til rengøringsbranchen og tilbyder
også specifikke løsninger tilpasset den enkelte
virksomheds behov.
Læs mere om virksomheden på www.prolite.dk.

CleanManager i brug på en tablet.
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