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Meet, presteer
en rendeer!

I N F O S HEE T

Real-time inzicht in de prestatie van uw wasserij is
de sleutel naar succes. Laundry Dashboard maakt dit
mogelijk. Dankzij intelligente metingen in de wasserij
wordt het eenvoudig om kosten te besparen.
Op welke werkplekken presteren uw medewerkers het beste? Presteren machines volgens de specificaties? Hoe is het energieverbruik
in de hand te houden? Welke klanten zijn winstgevend, en welke niet?
Laundry Dashboard beantwoordt uw vragen met behulp van real-time
informatie in overzichtelijke en gemakkelijk te gebruiken dashboards en
uitgebreide rapportages.

WERKWIJZE: HOE WERKT LAUNDRY DASHBOARD?
In drie eenvoudige stappen kunt u de prestaties van uw wasserij verbeteren. Door een continu
proces van meten, analyseren en optimaliseren zorgt u ervoor dat uw wasserij nu en in de
toekomst optimaal blijft presteren!
Meten: U hoeft niet langer met lijsten door uw wasserij om aan het eind van de dag een globaal
beeld te krijgen van uw verbruiken en productie aantallen. U hoeft ook niet langer continu op de
werkvloer te zijn om te monitoren of uw productie optimaal verloopt. Met Laundry Dashboard
worden alle kritische factoren van uw proces doorlopend automatisch in de gaten gehouden.
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Meten en registreren
van verbruik en
prestaties
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Analyseren van
gegevens

3

Optimaliseren van
uw wasserij

Analyseren: Laundry Dashboard analyseert metingen in de gehele wasserij. De dashboard
schermen op de werkvloer geven real-time informatie over de prestatie van de medewerkers. De
dashboards voor het management brengen alle productiegegevens samen tot overzichtelijke KPI’s,
zoals machineprestaties, medewerkerprestaties of winstgevendheid van uw producten of klanten.
Met deze indicatoren is het eenvoudig mogelijk om continu inzicht te houden in de prestaties van uw
wasserij. Op basis van deze cijfers kunt u gefundeerde strategische beslissingen maken die u een
concurrentievoordeel opleveren.
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Optimaliseren: Voor oplevering worden er gegevens verzameld ten behoeve van de 0-meting
om uw rendementsverbetering inzichtelijk te maken. Op basis van de gemeten gegevens kan
continue optimalisatie plaatsvinden.
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Onze klanten
kunnen zich
geen dag meer
voorstellen
zonder Laundry

START, PRO OF PREMIUM?
KIES WELKE VERSIE HET BESTE BIJ U PAST
Met Laundry Dashboard Start haalt u alles in huis om een grote besparing te realiseren.
Zonder veel moeite en met een relatief kleine investering bereikt u gemakkelijk een minimale
productiviteitsverhoging van 4%. Voor de gevorderde Laundry Dashboard-gebruiker is de
Pro-versie een geschikte manier om nog meer controle over de wasserij te hebben. En wilt u
gebruikmaken van alle functionaliteit die Laundry Dashboard biedt, dan is de Premium-versie
dé manier om maximaal te besparen.

Dashboard. Het
geeft richting
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aan alles wat
ze doen.

Alle functies van START

Maarten Ploeg, directeur

Real-time inzicht in
machineprestatie
Real-time inzicht in machine
beschikbaarheid
Real-time inzicht in energieverbruik
(gas, water, elektriciteit)

Real-time inzicht in de prestaties
van individuele medewerkers
Real-time inzicht in productieve en
niet-productieve uren
Automatisch verzenden van
meldingen en rapportage per email
en sms
Benchmarking
Binnen 12 weken eerste resultaten

Alle functies van PRO

Inzicht in winstgevendheid op
klantniveau
Inzicht in winstgevendheid op
productniveau
Inzicht in kostprijs op klant- en
productniveau

WAT IS LAUNDRY DASHBOARD?
Met Laundry Dashboard heeft u volledig controle over de prestaties van de wasserij. Dit bereikt
u door het meten en analyseren van kritieke factoren binnen uw wasserij. We doen dit door het
aanbieden van een web-based SaaS-oplossing.
De dashboardschermen zijn per wasserij en zelfs per gebruiker zelf op maat in te richten, waardoor u
altijd de informatie ziet die voor u van belang is. Middels uitgebreide rapportage kunnen historische
gegevens op ieder moment opgevraagd worden. Uw Laundry Dashboard is gebaseerd op uw
wasserij, uw organisatiestructuur met door u te bepalen normen voor de prestaties. De kritieke
factoren binnen de wasserij zijn:
START
PRO
PREMIUM

START
PRO
PREMIUM

Tijdregistratie: De basis van Laundry Dashboard is de tijdregistratiefunctie voor uw medewerkers.
Het is vaak ook mogelijk om te communiceren met uw huidige tijdregistratiesysteem. Laundry
Dashboard registreert bijvoorbeeld binnenkomst en vertrek op de werkplek, alsook productieve en
niet-productieve uren. Het is de basis voor metingen zoals medewerkerprestatie.
Medewerkerprestatie: Laundry Dashboard meet real-time de prestatie van de medewerkers.
Individuele prestatiedoelen en productiviteit zijn voor iedere medewerker real-time zichtbaar.
Hierdoor stijgt de medewerkerprestatie direct! Rapportages hiervan zijn voor het management altijd
en overal inzichtelijk, waardoor u al direct minimaal 4% bespaart op uw loonkosten.

Met Laundry
Dashboard willen we

PRO
PREMIUM

de cijfers betekenis
geven voor iedereen
in de wasserij. Zodat
iedere medewerker,
van de productievloer
tot het management,
de kans heeft om
bij te dragen aan
prestatieverbetering.
Niet door harder te
werken, maar door
slimmer te werken.
Wij willen wasserijen
slimme beslissingen
laten maken, door het
gebruiken van juiste
informatie. Dat is
ons doel bij Laundry
Dashboard.
Wijnand ten Broek, consultant
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Machineprestatie: Iedere machine heeft een theoretische capaciteit en een werkelijke productie.
Vooral wanneer machines hun producten automatisch krijgen aangevoerd, is de machineprestatie
de belangrijkste indicator om de productiviteit te bepalen. Maakt u maximaal gebruik van de
capaciteit van uw machines? Met Laundry Dashboard beschikt u over de tool om de prestaties van
uw machines onafhankelijk te meten en te benchmarken. Op deze manier heeft u altijd inzicht in de
prestaties van uw machinepark en kunt u tijdig gefundeerde beslissingen maken om bijvoorbeeld
machines te vervangen. Laundry Dashboard gebruikt hiervoor de Overall Equipment Effectiveness
(OEE) methodiek.
Verbruiksprestatie: Het Laundry Dashboard prestatieconcept maakt het mogelijk om betekenis
te geven aan de verbruiksprestaties van uw wasserij. Dankzij dit concept zijn de indicatoren
eenvoudig en objectief te vergelijken met andere verbruiken. Zo krijgt u een compleet beeld van de
verbruiksprestatie van uw wasserij en kunt u daarop sturen.
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PREMIUM

Kostprijs en winstgevendheid: Een belangrijke graadmeter voor het succes van de wasserij is de
kostprijs en de winstgevendheid van uw producten en klanten. Laundry Dashboard geeft u deze
gegevens in overzichtelijke rapportages zodat u met onderbouwde cijfers strategische beslissingen
kunt maken. Dankzij Laundry Dashboard weet u welke klanten en producten u het meeste
rendement opleveren, en welke u geld kosten. Om de winstgevendheid inzichtelijk te maken, meet
Laundry Dashboard zowel de kostenprestatie als de omzetprestatie. Het systeem houdt rekening
met diverse kostensoorten tijdens de productie, zoals arbeid, verbruik (energie) en machinekosten
(afschrijving en onderhoud). Laundry Dashboard registreert dit zowel per klant als per product. Zo
ontstaat een kostprijs per verwerkte kilogram of eventueel zelfs per stuk. Laundry Dashboard is te
koppelen aan uw eigen linnenmanagementsysteem.
Benchmarking: Laundry Dashboard is het ideale,
onafhankelijke meetinstrument voor benchmarking.
Of het nu gaat om de medewerker- of machineprestatie
en energieverbruik: Laundry Dashboard meet al deze
eenheden objectief en duidelijk en zet ze af tegen de
benchmark. Zo beschikt u over de juiste informatie om
bij te sturen en zo uw wasserij continu op elk onderdeel
te verbeteren. De consultants van Laundry Dashboard
ondersteunen u bij het vaststellen van de benchmark voor
uw organisatie. Zo kunt u eenvoudig uw prestaties afzetten
tegen de ‘best practice’ binnen uw eigen groep of in de
wasserijbranche. Op deze manier houdt u uw medewerkers
scherp en haalt u samen het beste uit uw wasserij.

Wasserij groep

Vestiging 1

Vestiging 2

Vestiging 3

IMPLEMENTATIE
In een periode van slechts 18 weken kan Laundry Dashboard binnen uw wasserij operationeel zijn
en kunt u aan de slag met het verder optimaliseren van uw wasserij. Het implementatietraject ziet
er als volgt uit:
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metingen
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ANALYSE & TRAINING
MANAGEMENTNIVEAU

CONSULTANCY

De implementatie van Laundry Dashboard is een gezamenlijk proces. In vijf verschillende fases
zorgen de specialisten van Laundry Dashboard ervoor dat u het beste uit uw wasserij kunt halen.
Tijdens dit traject laten we u niet alleen. Zowel tijdens de implementatie als daarna staan onze
consultants tot uw beschikking voor uitleg, coaching en training van u en uw medewerkers. Waar en
wanneer u wilt.

CONSULTANCY

Je ziet dat er een
team rasechte
professionals achter
Laundry Dashboard
zit. De oplossingen
die zij maken, zijn
voor iedere wasserij
interessant.
Martin Stokman,
business development manager

Na de implementatie kunt u nog steeds gebruikmaken van de expertise van de specialisten van
Laundry Dashboard. Onze consultants gaan graag samen met u aan de slag om uw doelen te
definiëren en te realiseren.

OVER LAUNDRY DASHBOARD
Onze ambitie: wasserijen op een slimme en efficiënte manier continu inzicht geven in hun
productieproces en daarmee de effectiviteit en kwaliteit maximaliseren.
Laundry Dashboard wordt ontwikkeld door WSP Systems. WSP Systems is in 1993 opgericht om de
productiviteit en efficiency van wasserijen te vergroten. Daarom ontwikkelt en installeert WSP Systems
al bijna 25 jaar wereldwijd complete logistieke oplossingen voor industriële wasserijen. De specialisten
van WSP Systems zijn professionele vakmensen die de wasserijwereld van binnenuit kennen.
Laundry Dashboard wordt gecommercialiseerd in partnership met Christeyns, een internationaal
gerenommeerde B2B-speler in de chemie- en detergentenmarkt. Christeyns biedt een volledig
pakket van wasmiddelen, chemicaliën, water- en energieterugwinningssystemen, doseerapparatuur
en andere creatieve, ultramoderne oplossingen voor professionele textielverzorgers.
Met Laundry Dashboard haalt u dus ervaren partners in huis die u met veel enthousiasme
ondersteunen bij het verder optimaliseren van uw wasserij. Wanneer u meer informatie wenst, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen en wij staan u graag te woord.
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