
Skräddarsytt digitalt städverktyg som förenklar 
kommunikation och dokumentation mellan  
lokalvårdare, städleverantör och slutkund.



Våra lösningar skapar mervärde  
samt enklare och effektivare processer.

CleanPilot Suite består av tre smarta verktyg. 

CleanPilot Go – app för lokalvårdare
CleanPilot Direct – webbportal för städleverantörer
CleanPilot Value – webbportal för kunder

GO

DIRECT

VALUE



GO

”GO” app för lokalvårdare

• Ökad status för yrket 

• Digitala verktyg ger 
ökad stolthet

• Enkelt att dokumentera 
extra arbete och avvikelser 
vilket ger mervärde

• Från lokalvårdare till 
service medarbetare  
– ”verksamhetens ögon”

• Bättre fokus – ökad trygghet 
för korrekt arbetsplanering

• Bra egen dokumentation  
vilket skapar trygghet

• Är med på att skapa korrekta 
planer, ansvarsfördelning 
och rättvis arbetsplanering

• Bättre översikt på egen 
arbetsdag

•Enklare uppföljning av  
kvalitetsarbete INSTA800

• Enklare kommunikation 
mellan chef och medarbetare



”DIRECT” webbportal för leverantör/management

• Digitaliserad standard  
för alla städobjekt 

• Enkelt att uppdatera  
och publicera digitalt

• Förenklad kommunikation

• En samlad plats för översikt 
över alla städobjekt 

• Enklare uppföljning av 
kvalitetsarbete INSTA800

• Förenklad kundhantering 

• Underlag för optimering  
och förbättring

• Löpande dokumentation

• Förenklad vikarie och 
resurshantering

• Mera städ och service
tjänster

• Extrauppgifter kan  
dokumenteras



”VALUE” webbportal för slutkund

• ”Digital” städleverans i 
kundportal 

• Verktyg för  
förbättringsarbete

• Rapportering ”on demand”

• Trygg leverans med  
transparent information

• Ritningsbaserad översikt

• Löpande dokumentation  
av leveransen

• Enklare beställningar  
av extraarbete 



Med CleanPilot kan du  
kommunicera i realtid och säkerställa 

en transparent leverans till kund.



Vad är CleanPilot? 

CleanPilot är ett städverktyg som består av en serie skräddar
sydda digitala verktyg som förenklar kommunikation och 
dokumentation mellan lokalvårdare, städleverantör och 
slutkund. Med CleanPilot kan alla i realtid se vad som krävs för 
att säker ställa leveransen i alla led.

Det fungerar så att städledare distribuerar en städplan, digital 
och skräddarsydd, till varje lokalvårdares surfplatta. Clean
Pilot underlättar planering, kommunikation och effektiviserar 
därmed städningen. 

Lokalvårdarna blir mer delaktiga och kan påverka arbets
rutiner, städtider, de bästa sätten att göra jobbet på och hur 
många kvadratmeter man hinner på en viss tid. Allt städ arbete 
loggas så att kollegorna ser vad som är gjort och vad som 
ska göras. På det sättet undviks både dubbelarbete och  
missade städinsatser. 

CleanPilot lär sig arbetsrutinerna och kan sedan vidare 
befordra informationen till en vikarie eller nyanställd. På så 
sätt säkerställer man en leverans med bibehållen kvalitet. 
Det lokalvårdaren registrerar i molnet visas i realtid. Ett utfört 
arbete markeras med ett kryss och arbetsledaren och kunden 
kan se det direkt. Blir någon sjuk och måste gå hem får övriga 
i teamet information om vad som är gjort och inte gjort.

Vill du veta mer? Kontakta oss.



Kontakta oss för mer information om hur  
CleanPilot kan skapa mervärde i din organisation.

Telefon: 020 55 14 10
Email: cleanpilot@procurator.com 
www.procurator.com

Datec har förändrat den norska städbranschen. 

Sedan 2014 har Datec, företaget bakom CleanPilot,  
kompetens utvecklat ca 4 000 lokalvårdare i Norge. 
CleanPilot är ett digitalt ritningsbaserat verktyg som 
säkerställer städleveransen i alla led. Nu är det vår 
tur att förändra den svenska städbranschen. 




