Rentexgruppen
SOTA PLANNING TOOL
Rentexgruppen gikk til innkjøp av Sota Planning Tool i 2004, og var blant de første i landet til å ta det i bruk.
Undertegnede har brukt andre planleggingsverktøy tidligere og hadde en viss kunnskap om vårt behov og
hvilke krav vi burde stille til et slikt verktøy.
Det var i begynnelsen et helt enkelt og greit system for registrering av rom/areal, utarbeidelse av
priskalkyle samt renholdsplaner. Systemet er blitt vesentlig videreutviklet og forbedret siden 2004 og
framstår i dag som et komplett planleggingsprogram som fullt ut dekker vårt behov som profesjonell aktør i
renholdsbransjen.
Blant programmets fortrinn kan nevnes:







full kontroll på de data som programmet generer og kan lagre kalkylene hvor vi vil, lokalt, på
minnepenn, på fellesserver, etc.
det er enkelt å utveksle kalkyler med de andre avdelingene i vår gruppe
vi kan jobbe med programmet uavhengig av om vi er pålogget internett eller ikke, d.v.s vi kan jobbe
ute i felten, på hytta, hjemme, o.s.v.
vi kan velge registreringene som frekvensbasert eller Instabasert renhold
ved bruk av tegningsdelen er det ikke behov for å registrere rommene manuelt utenom
enkelt å utarbeide områdeplaner og foreta områdefordeling for større prospects/bygg

Det er også laget integrering med Excel og andre Windowsprogrammer, noe som gjør det veldig fleksibelt
m.h.t. planer m.m. I tillegg fins det muligheter for å hente ut mange grafiske diagrammer hvor man kan
bruke klipp og lim til andre programmer.
Det finnes en mengde rapporter som kan hentes ut etter at et lokale er registrert, som f.eks.:






lokaltypefordeling
gulvbeleggfordeling
frekvensfordeling
ytelsesrapport
m.m.

Vi får ofte spørsmål om pris pr rom/enhet, og dette takler også Sota Planning Tool på en fortreffelig måte.
Våre renholdere og arbeidsledere gir oss tilbakemelding på at renh.planene er oversiktlige og lettfattelige.
Vi har også fått god tilbakemelding der vi bruker tegninger som supplement eller alternativ til de
tradisjonelle planene. For store bygg og når renholderne ikke behersker norsk så godt er tegningene gode å
ty til.
Vi opplever Sota Data AS som en profesjonell og god samarbeidspartner som raskt gir oss support ved
behov. Oppdateringer og endringer får vi løpende info. om (herunder nye lønnssatser, etc.) og vi opplever
at de hele tiden er opptatt av å videreutvikle programmet.
Sota Planning oppleves også som et brukervennlig planleggingsverktøy som er lett å lære for nye brukere.
Mvh,
Johan O. Markussen
tekn.leder Rentexgruppen

