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EFFEKTIV
EJENDOMSSERVICE

BEDRE OVERBLIK OG HURTIGERE HJÆLP
– TILPASSET KUNDEN OG EJENDOMMENS BRUGERE

KONCEPT GARANTERER
EFFEKTIV EJENDOMSSERVICE
DEAS Facility Services har udviklet et koncept for kunder,
der køber ejendomsservice på timebasis/kontrakt.
Det gør det nemmere at være kunde i DEAS, og beboere
og lejere kan lettere komme i kontakt med os.
Kunderne garanteres:
● en præcis aftale tilpasset deres konkrete behov
● et detaljeret overblik over og dokumentation for
alle opgaver
● større gennemsigtighed af ydelser og pris.
Det starter med en ny aftale
En nøjagtig aftale er grundlaget for at levere den bedste
service.
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Derfor indgår vi aftaler med alle vores kunder, der bygger på en såkaldt SLA; Service Level Agreement. Det er
en præcis aftale om, hvad vi skal udføre, hvor ofte og
hvordan.

SERVICE
LE
AGREEM VEL
ENT

På den måde sikrer vi, at forventningerne er afstemt og
giver begge parter et nøjagtigt overblik over, hvilke serviceydelser vi udfører på ejendommen, og hvad de koster.
It-system sikrer optimal planlægning
Vores system til opgavestyring kaldes Microbizz. Systemet giver os overblik over de opgaver, der skal udføres på
ejendommene, og de ressourcer, vi har til rådighed – til
enhver tid.
På den måde kan vi optimere vores arbejde og udførelsen
af opgaverne helt ned på minuttet.
Microbizz sikrer også, at vi kan være fleksible og løse ekstraordinære og akutte opgaver, der falder uden for kundernes aftaler.

Med systemet kan vi levere dokumentation for opgavernes udførelse, og kunderne kan til enhver tid få et opdateret overblik.
Al kommunikation via servicecentret
Servicemedarbejderens opgaver koordineres af vores servicecenter, som varetager al kommunikation via telefon
og mail med kunder, beboere og lejere.
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FAST AFTALE OM SERVICENIVEAU GIVER OVERBLIK
DEAS Facility Services og kunden indgår ny aftale, der
præcis definerer, hvad kunden ønsker udført, hvor ofte
og hvordan.

SÅDAN HÅNDTERER
VI PLANLAGTE
OPGAVER EFFEKTIVT:

It-systemet Microbizz giver overblik
over alle opgaver, der skal udføres.
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123-456 Gadenavn 12-16

Når servicemedarbejderen har udført
opgaven, registrerer han det på sin
smartphone.

Kunden får mulighed for at følge med i
hvilke opgaver, der er planlagt og udført.

Microbizz

Aftalte opgaver
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Servicemedarbejderens
opgaver opdateres
løbende på hans
smartphone.
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SERVICECENTRET
SIKRER HURTIG HJÆLP
Servicecentret sikrer en hurtig og effektiv hjælp, også
når opgaven kræver specialiserede kræfter, eller den faste servicemedarbejder har travlt med andre opgaver.
Det betyder også, at kunder, beboere og lejere hjælpes
ved første henvendelse.
Og når opgaven er løst, ringer vores
medarbejdere i servicecentret altid tilbage for at sikre, at den er
løst tilfredsstillende.

SÅDAN
FUNGERER DET,
NÅR UFORUDSETE
OPGAVER OPSTÅR:
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Et telefonnummer døgnet rundt
Servicecentret er åbent alle hverdage mellem kl. 7.00
og 19.00 på tlf.nr. 70 30 20 20 og kan også kontaktes
via fs@deas.dk.
Hvis der opstår akutte skader uden for åbningstid, besvarer
vores vagtcentral opkaldet, så der altid er mulighed for hjælp.

En lejer, beboer eller kunde
rapporterer en opgave til
servicecentret, der hurtigt
kan finde alle oplysninger
frem om ejendommen.

Servicecentret
tildeler opgaven
til en af servicemedarbejderne.

Servicemedarbejderen
modtager opgaven på
sin smartphone og udfører opgaven.

Servicemedarbejderen registrerer,
at opgaven er udført.

Servicecentret kontakter
lejeren, beboeren eller kunden
for at sikre, at opgaven er løst
tilfredsstillende.
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ÉT TELEFONNUMMER
DØGNET RUNDT:

7030 2020
Har du en opgave, der skal løses, eller
har du praktiske eller tekniske spørgsmål til din ejendom, bolig eller lejemål? Kontakt servicecentret alle hverdage mellem kl. 7.00 og 19.00 eller via
fs@deas.dk.

Uden for åbningstid besvarer vores
vagtcentral dit opkald, så du altid kan
få hjælp ved akutte skader.

DEAS
København

Aalborg

Aarhus

Dirch Passers Allé 76

Skibbrogade 3

Søren Frichs Vej 50

DK-2000 Frederiksberg

DK-9000 Aalborg

DK-8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 7030 2020 · info@deas.dk · www.deas.dk · CVR-nr. 20 28 34 16

