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CleanPilot  -  fra App til Konsept1

2 Fleksibel løsning for forenklet igangsetting 
CleanPilot express



Fra App til Konsept
CleanPilot1



Avdekket stort potensiale med mulighet for å: 

• tilgjengeliggjøre CleanPilot-data på andre plattformer enn 
Ipad 

• utnytte de verdifulle CleanPilot data på en enda bedre måte 

• få bedre løpende oversikt på overordnet nivå og på tvers 
mange prosjekt samtidig (inkludere flere ledernivå) 

• inkludere kunden, og gjøre kommunikasjon og rapportering 
enda enklere 

• øke fleksibiliteten - Fra statiske planer til dynamisk 
leveranse 

• Bestillingsfunksjoner (Smitterenhold, Flytterenhold, 
Renhold innvendige glass.
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Bakgrunn
CleanPilot har vært en App på Ipad 
med fokus på renholder og 
operativ leder
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CleanPilot - fra App til konseptet



Unikt konsept som skaper verdi for på renholderen, leverandørorganisasjonen og kunden

CleanPilot konseptet

Web-portalen for leverandørorganisasjonen, som gjør 
det enkelt holde overordnet oversikt og følge opp 
både kunden og eget leveranseapparat

Web-portalen for kunde, som gjør det enkelt for 
kunden å følge opp leveransen, bestille 
tilleggsoppgaver og gi tilbakemeldinger (Avvik)

Ipad-Appen for renholder og renholdsleder som gjør 
det enkelt og effektivt og dokumentere og 
kommunisere i hvert prosjekt, og som skaper unikt 
datagrunnlag for oppfølging av leveransen.

Ipad

PC Nettbrett Mobil

PC Nettbrett Mobil



Webportal Ipad App



Driftsverktøyet på Ipad for arbeidsleder og renholder

Leder Renholder



• Viderefører funksjonalitet som i 
CleanPilot Leder 

• Enkel administrasjon av 
oppgavebestilling 

• Kan håndtere bestillinger fra kunden 
• Kan gjøre bestillinger selv 

• Egendefinerte ekstraoppgaver 
• Hurtigoppgaver 
• Klage håndtering 
• Smart-instruksjoner

Leder



• Viderefører den enkle bruken fra 
ClenPilot Renholder  

• Enkel oversikt over bestillingsoppgaver 
• Hurtigregistrering av oppgaver 
• Tilgang på Smartinstruksjoner

Renholder



Leverandørportalen for oppfølging av kunde og leverandørorganisasjonen



• Løpende oversikt på tvers av prosjekt 
• Tilpasset dashboard med KPI-fokus 

• Dagens levering status 
• Bestilling status 
• Avvik status 
• Klage status 
• Instakontroll/egenkontroll status 

• Prosjektnavigering 
• med tegningsvisning 

• Rapportering 
• Stort utvalg av rapporter 

• Brukeradministasjon

Web-portal for ledere



Kundeportalen for enklere oppfølging av renholdsleverandøren



• Enkle dashboard med fokus på 
KPI (Kritiske Prestasjons Indikatorer) 

• Dagens levering status 
• Bestilling status 
• Avvik status 
• Klage status 
• Instakontroll status 

• Prosjektnavigering 
• med tegningsvisning 

• Bestilling 
• Klage/feedback 
• Rapportering

Web-portal for kunden



Nye funksjoner



Hurtigregistrering
Standard oppgaver Ekstraoppgaver

Ikke individuell tids registrering

Hurtigregistrering Bestillingsoppgaver



Enkelt å sette opp selv

VERDI: 
• Enkelt for admin-bruker hos hver 

enkelt kunde å definere egen liste 
for å tilpasse til eget behov 

• Bestillingsoppgaver defineres i CP 
Direct per kunde

Hurtigregistrering



Smart 
instruksjon

Smartinstruksjoner

En arbeidsbeskrivelse som: 
• respekterer at renholderen har begrenset tid 

• er enkel og tilpasset renholderen 
  (tid, språk, digital kompetanse) 

• InWeb- brukeren slipper å bytte App 

• er enkel å holde ajour - ligger på Web 

• Kan være enkle byggeklosser av informasjon 
som leverandørene tilbyr gjennom sine web-
portaler

Leverandør Kunde

CleanPilot

I det enkelte Rom

Smart 
instruksjon

Jonathan Clean
Romtyper (Arbeidsbeskrivelser)



Smart-instruksjoner



CleanPilot konseptet

Klargjort for sensordata



Ved 50 besøk, skal 
sensor sende en 
bestilling på renhold

Sensor: 50 besøk - Ettersyn av toalett



Klar til levering 30. nov. 2016

CleanPilot konseptet

Kunden får tilgang etter gjennomført oppgraderingskurs!



Priser

Leder

Renholder

CP-Basis

Ingen prisendring

CP Konsept

Ingen prisendring

Før 31.12.2016

For de lisenser inngått før 31.12.2016

Leder

Renholder

Forutsetter: Oppgraderingsavtale til CP Konsept

Pris  
per lisens

Pris per  
Bundle 
lisens

Ubegrenset  
antall

 og gjennomført kurs i løpet av Q1 2017

CP Konsept
Fra 01.01.2017

Prisendring

Bundle lisens +399 per mnd

Leder

Renholder
Pris  
per lisens

Pris per  
Bundle 
lisens

Ubegrenset  
antall

CP GO Renholder  - ingen endring

CP Value  - ubegrenset
CP Server  - prisøkning



Bakgrunn: 

• Mange bruker lang tid på innlegging av tegninger med egne ressurser 

• En del synes det er krevende å gjøre planleggingen i Jonathan Clean uten endel hjelp og 
støtte 

• Mange ønsker å komme igang med CleanPilot med den planen de kjører idag  (De har 
uansett begrensninger i hvor fort de kan endre ressursene) 

• Enkelte ønsker å benytte CleanPilot uten å bruke Jonathan Clean  
(Har eget kalkyleverktøy)

Fleksibel løsning  
Enklere igangsetting
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Gir kunden større fleksibilitet å velge ambisjon og 
egeninnsats ut fra egne ressurser og behov



Kunden

Datec

CleanPilot 
Tradisjonell

3. Planlegging

4. CleanPilot lederkurs
5. CleanPilot   

1.  Jonathan kurs

2. Tegningsinnlegging

6. Ajourhold og endringer

Renholderkurs på stedet

Jonathan Clean og CleanPilot

4. CleanPilot Renholderkurs

1. Tegningsinnlegging
2. Planlegging
3. Cleanpilot Lederkurs

5. Jonathan kurs

6. Ajourhold og endringer

CleanPilot og Jonathan Clean

pluss

5. Endringer og Ajourhold

CleanPilot

4. CleanPilot Renholderkurs

1. Tegningsinnlegging
2. Planlegging
3. Cleanpilot Lederkurs
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Finansieringspartner

Investering/ 
egeninnsatsLeasing

CleanPilot lisenser

Ipad+brakett

Konfigurering

+Forsikring 
+Mobildata

+AppleID 
+CleanPilot konfig 
+Oppsett

fra kr 199 pr mnd 
+forsikring +mobildata 
2 års avtale

Forenkler anskaffelsen

+Express 
+Express pluss

+ lisenspris

Swap innen 2 år


