ARBEJDERNES LANDSBANK
TEKNISK SERVICE & FACILITY

CENTRALISERET SERVICE STYRKER EFFEKTIVITETEN
- OG ØKONOMIEN

Stærk webbaseret serviceplatform
Kemp & Lauritzens online serviceplatform er et smidigt
kommunikationsværktøj, som er hjertet og omdrejningspunktet
i virksomhedens servicekoncept. I systemet er hver opgave unik,
og alt logges, så man nemt får det nødvendige overblik over
hændelserne.

” Systemet øger kundernes effektivitet og sikrer
en langt bedre udnyttelse af deres ressourcer.”

”

Øget effektivitet

”

”Tidligere havde vi tusindvis af papirer og mapper på hver
enkelt ejendom, men nu er alle dokumenter, serviceaftaler og
rapporter samlet online”, fortæller Henriette Birkedal Hansen,
ejendomsadministrator i Arbejdernes Landsbank. ”Det er rart, at
alle har adgang til de samme informationer - især hvis en af de
andre i teamet skal overtage en opgave eller følge op på en sag,
når man er syg eller på ferie. Og at det er det samme firma - med
én kontaktperson - der klarer alle opgaver over hele landet, styrker
også kommunikationen og letter vores arbejde. Vi slipper for den
sædvanlige ventetid og lange forklaringer over telefonen. Når det
giver mening at tale sammen, er der er en super god kemi med vores
kontaktperson i Kemp & Lauritzen”.

Bestilling online
Periodisk service af el, VVS, ventilation mv. styres naturligvis
automatisk, mens ad hoc opgaver kan bestilles online.

”

God service skal være hurtig og kompetent. Derfor vælger flere og
flere at samle deres tekniske service hos Kemp & Lauritzen. Det
gælder også Arbejdernes Landsbank, der blot behøver at ringe til
ét nummer for at få den nødvendige tekniske assistance inden for
alle de tekniske fag - overalt i landet. Kemp & Lauritzen reagerer
på opkaldet inden for 20 sekunder, og sender den nærmeste
kvalificerede medarbejder ud for at løse opgaven.

”Det er dejligt nemt at gå online og lægge en akut
opgave ind. Oplæringstiden for betjening af systemet er
minimal, og det er jo en kæmpe fordel, hvis der af og til
skal en afløser på”, forklarer Henriette Birkedal Hansen.
”Og der bliver straks taget hånd om sagen, hvad vi
selvfølgelig er meget tilfredse med, så ingen skal sidde og
svede eller fryse i flere dage, hvis et klimaanlæg svigter”.

”

ARBEJDERNES LANDSBANKS FORDELE
ÉN SAMLET SERVICEAFTALE
ÈN KONTAKT
GODT SAMARBEJDE
• Hurtig service op alle tekniske områder
• Mindre administration og reduceret tidsforbrug
• Reducerede transportomkotsninger
• Forbedret kvalitetsstyring, hændelseshistorik og dokumentation
• Sikkerhed hele døgnet

