POSTNORDS EJENDOMME
TEKNISK SERVICE & FACILITY

ÉT NUMMER TIL EN VIFTE AF LØSNINGER
PostNord har kun én kontaktindgang til en bred pallette af tekniske kompetencer. Kemp & Lauritzen er hovedleverandør af service og vedligehold
inden for VVS, køling og ventilation på alle de byggetekniske installationer i PostNords ejendomme i hele Danmark.

”

PostNord Facility Management, som blev etableret i 1995, ejer
omkring 124 ejendomme og hertil kommer omkring 67 lejemål.
Samlet set betyder det, at Kemp & Lauritzen har ansvaret for
service og vedligehold på mere end 550.000 m² fordelt over hele
Danmark – alene postcentret i København er på ca. 100.000 m².

”Det vigtigste for os er, at vores produktion kører
kontinuerligt, og her spiller Kemp & Lauritzens
landsdækkende vagtordning en væsentlig rolle. De tager
tingene seriøst og løser opgaverne på stedet. Det kører
helt efter bogen”, fortæller Lars Mortensen, som er
maskinmester på Københavns Postcenter.

Godt samarbejde
Henrik Seeman, Projektleder i PostNord, er ansvarlig for, at Kemp
& Lauritzen lever op til aftalens bestemmelser i forbindelse med
serviceringen af postens ejendomme, og han er godt tilfreds med
samarbejdet:

”Set fra vores side er det unikke ved Kemp & Lauritzen
den stærke, samlede pakke – kombinationen af
landsdækkende service, stor faglig bredde og bedste
pris. Vi skal blot ringe til ét nummer, så sørger deres
kundecenter for resten. Det er dejligt at slippe for al
bøvlet med koordinering. Vi laver en indkøbsordre – og
det er det”.

”

”

Kemp & Lauritzen klarer ofte opgaver for PostNord, som ligger
uden for Kemp & Lauritzens kernekompetencer. Opgaverne kan
være simple, som fx at lukke et åbentstående vindue, men det
kan også være opgaver af mere akut karakter som at ordne et
sprunget vandrør.”Vi siger aldrig nej til kunden, også selv om det
aktuelle problem ligger uden for kontrakten. Vælter vandet ind i
en postterminal, gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at hjælpe”,
fortæller Gustav Petersen, som er kundechef i Kemp & Lauritzen.

Vagtordningen kan tilbyde døgnvagt 365 dage om året. Alle
henvendelser modtages på ét telefonnummer og registreres i et
webbaseret IT-system, som kunden kan få adgang til. Kunden
og Kemp & Lauritzen kan efterfølgende se rapportering af
planlagt service online. Kunden har også mulighed for at få
monitoreret sine servicesteder direkte via internetopkobling. Det
giver mulighed for at analysere, hvori fejlen består og forsøge at
fejlrette, inden der rykkes ud på en opgave.

POSTNORDS FORDELE
ÉN KONTAKT
DØGNBEMANDET VAGTORDNING
• Stærk samlet pakke
• Landsdækkende service
• Én kontakt

Én kontakt – døgnet rundt – 365 dage om året
Hvad enten opgaven er af større eller mindre akut karakter,
benytter PostNord sig af Kemp & Lauritzens døgnbemandede og
landsdækkende vagtordning. Det betyder, at Kemp & Lauritzen skal
reagere hurtigt – inden for én time i de større byer og inden for to
timer i resten af landet. Kemp & Lauritzens vagtordning er central
for PostNord:

• Service og vedligehold af 550.000 m2

”

