HAFONN-BYGNINGEN
TEKNISK SERVICE & FACILITY

EFFEKTIV TEKNISK SERVICE
Hafonn-bygningen i Weidekampsgade i hjertet af København er et high-end kontorkompleks med fokus på kvalitet, godt indeklima og sikkerhed.
Der stilles store krav til effektiviteten af den daglige drift – og dermed den tekniske service. Løsningen er en vedligeholdelsesaftale med

”

Kemp & Lauritzen, der med en Partner serviceaftale dækker samtlige opgaver via et centralt servicecenter.
I en kontorbygning på 25.000 m2 er der mange tekniske opgaver,
der skal løses dagligt. Koordination og styring er centrale nøgleord
for ejendomsinspektør Poul Dall, der sætter pris på muligheden for
at samle det hele i én Partner serviceaftale:
”Vi sparer rigtig meget tid efter, at vi har indledt
samarbejdet med Kemp & Lauritzen. Jeg får løst samtlige
opgaver via et telefonnummer til min faste kontaktperson.
Kemp & Lauritzen har alle de tekniske kompetencer i huset
og arbejder super effektivt på tværs af afdelingerne.
Og har en stor forståelse for tingene her i huset og
styrer det hele selv, mens jeg let kan følge udviklingen i
serviceopgaverne via vores online vedligeholdelsessystem
og evt. tilføje en ny observation eller kommentar til en
ordre, der skal udføres næste tirsdag”.

”

Enkel og effektiv arbejdstilrettelæggelse

”

For Poul Dall har det også stor betydning, at han altid ved, hvad
der foregår i huset – og at han ikke skal spilde tid på at skabe
overblik over udviklingen i opgaverne: ”Teknikerne henvender sig
altid direkte til mig, før de går i gang med arbejdet. På den måde
undgår vi rigtig mange misforståelser. Og da det er folk, der ved
præcis, hvad de skal gøre, kører det uhyre sikkert og effektivt
på den måde. Efter aftale får jeg desuden en faktura kort efter
udførelsen af jobbet, så der aldrig er tvivl om, hvad der er lavet
og hvorfor. Det giver en dejlig ro i maven, når jeg ved, at alt kører
efter bogen”.

”De er rigtig gode til at tage ansvar og pege på mulige
forbedringer. Lige nu er det energioptimering, vi kigger
på. Gennem deres servicearbejde har de fundet en
del områder, hvor vi kan spare penge ved at reducere
energiforbruget. Kemp & Lauritzens specialister har
en rigtig god indsigt i tingene, og jeg har fået en solid
rådgivning og alle målinger, beregninger og forslag
samlet i en rapport, så det hele er lige til at gå til. Og
da tallene ser meget lovende ud, regner jeg med, at
energioptimering er noget af det næste, vi sætter i værk”.

HAFONN-BYGNINGENS FORDELE
EFFEKTIV KOORDINERING
ÈN KONTAKTPERSON

• Proaktiv indsats
• Samtlige opgaver dækkes via ét servicecenter
• Stram projektledelse og koordinering
• Alsidig og kompetent leverandør
• Alle opgaver løses via én Partner serviceaftale – det sparer tid
• Ensartet kvalitetssystem og dokumentationsniveau

Rådgivning og proaktiv indsats øger udbyttet
Hvis et samarbejde skal udvikle sig, er det sjældent nok blot at
følge aftalerne – det kræver også engagement og nytænkning.
Kvaliteter, som Poul Dall gerne krediterer Kemp & Lauritzen
medarbejderne for:

”

