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• A takarító szektor nagyon lassú árbevétel 
növekedés mellett összességében veszteséges. 
Eredmény leginkább csak azok a cégek tudnak, 
felmutatni, amelyek a takarítás mellett egyéb 
szolgáltatásokat is nyújtanak. 

• A tisztán takarító cégek nem fejlesztenek, mert 
nincs rá fedezetük, míg a komplex 
szolgáltatásokat nyújtó cégek, azért nem mert a 
sikeres ágazatok elviszik a forrásokat a gyengén 
teljesítő takarítástól. Így aztán a megrendelők 
egyre inkább leértékelik a takarítási 
szolgáltatásokat, helyesebben inkább csak 
emberkereskedelemnek tekintik, és nem 
gondolják, hogy a szolgáltató cégek részéről 
bármilyen különleges hozzáadott érték lenne. 

• Mindezek mellett és ezek ellenére is, az európai 
trendek azt mutatják, hogy az elsődleges piac 
igények erőteljes változásban vannak.  



Van-e kiút? 



– a jobban tisztázott, megrendelő által jobban 
megértett, számára optimális műszaki tartalom, a 
megrendelő szakmai fejlesztése, 

– a magasabb minőség, (sztenderdizált minőségi 
kategóriák, szoros szakmai együttműködés a 
megrendelővel, rugalmas váltások 
lehetősége/képessége ezek között), 

– a sokkal jobb (több adatra és mélyebbre kiterjedő) 
transzparencia, végső soron a szolgáltatás 
sajátosságainak megértése 
(társadalom/megrendelő/munkavállalók), 

– a tökéletes (minden értéknek tekintett szempont 
vonatkozásában) és pontos elszámolási rendszerek, 

 



• Ami rendkívül fontos kérdés, hogy 
a megrendelők, ezeket a 
követelményeket ténylegesen is 
hozzáadott értéknek látják és 
tekintik.  

• Ennek eredményeképpen ma már 
több cég is túl tudott lépni a 
klasszikusnak tekintett 80/20% 
bérfedezet és minden egyéb 
költség arányon.  

• A paradigmaváltás részben 
szakmai kérdés (reális 
tervezés/növekvő hatékonyságú 
végrehajtás), ugyanakkor 
hangsúlyosan hiteles kontroling is, 
ami csak magas szintű 
digitalizációval oldatható meg. 



Hogyan tovább „Kisherceg”? 



• D1.0 – amikor a szervezet a különböző feladataiban számítógépeket 
alkalmaz, viszont az adatokat szigetszerűen rögzíti, nem összekötött és 
sok esetben nem is kompatibilis programok alkalmazásával. Ezen a 
szinten az is jellemző, hogy nem minden feladatra alkalmaznak 
digitális módszert. Ezen a szinten az a jellemző, hogy az adatokat nem 
vagy csak egy kis részét elemzik. 

• D 2.0 – amikor a szervezet megpróbálja a rendszereit egy nagy digitális 
rendszerbe összefoglalni (SAP), azonban az itt keletkezet adatok, 
rögzítési folyamatok sajátossága miatt, nem 100%-ban tekinthetőek 
hitelesnek. Továbbá még mindig maradnak a minőség/hatékonyság 
szempontjából lényegesnek tekinthető feladatok, amelyek nem 
kerülnek be a digitális rendszerbe. Ezen a szinten már készülnek 
automatikus kimutatások, de csak a rendszer digitálisan rögzített 
folyamatairól. Az elemzések jellemzően „emberi szem” alapúak. 

• D 3.0 – amikor szervezet minden folyamateredménye digitális 
platformon elérhető és a rögzítés rendszeréből adódóan (M2M) ezek 
hitelességéhez nem vagy csak kis mértékben férhet kétség. A készülő 
kimutatásokat emberileg és automata szoftverek is elemezhetik. 

• D 4.0 – amikor minden digitális és az eredmények nagyrészt 
mesterséges intelligencia elemzi, ami aztán korrekciókat is rendelhet 
el M2M (Gépek közötti kommunikáció) 
 



A takarító szektor szintje 



Digitális stratégia 

• Területek pontos felmérése – 
táblázatok 

• A felmérés adataira támaszkodó és 
a szerezett képességeit tükröző 
időnormák alapján számolt 
időráfordítások. 

• Munkaterv és munkalapok 
(optimalizálás) 

• A folyamat fokozatos digitalizálása 



A transzparencia kérdésköre 

• Minőségmérés 
(közvetlenül a 
munkavégzést követően) 

• Munkaterv-munkalapok 
(szigorú ütemterv) 

• A szervezet 
felkészültsége, fejlődési 
íve… 

• A teljesítésbe bevont 
személyek változása 



Totális 
transzparencia 

Hiteles 
dokumentáció 

Tervezés 

Irányelvek 
követése 

Ma lehetőség, holnap kényszer 


