
RAS-programmet ger dig effektiva servicebesök, 
strukturerade utifrån en mall med fokus på dina 
specifika renlighets- och livsmedelssäkerhetsbehov, 
samt ger förslag på förbättringar av rengöringsrutin-
er, allt med fokus på att öka renligheten.

RAS-besök genomförs på en regelbunden årsbasis 
och ger såväl ägare/franchisetagare som restaurang-
chefer en översikt över åtgärder som har vidtagits 
för att förbättra renligheten och restaurangens effek-
tivitet. Sammanställd statistik med trender används 
även för att styra centrala åtgärder. Genom att skapa 
kvalitet och synlighet av vår tjänst i restaurangen 
strävar vi efter att optimera dess levererade värde.

•  RAS-besök kommer att hjälpa dig förbättra ditt hygien-

resultat och effektivisera rengöringen i din restaurang.

•  Utöver en noggrann genomgång och översikt över

renlighetsstandarden kommer våra experter leverera

skräddarsydd utbildning på plats för att åtgärda even-

tuella brister.

•  Ecodisks målsättning är att leverera konkret värde till

dig och din organisation genom att ständigt och proak-

tivt stötta er kring efterlevnad av rutiner och förbät-

tringar relevanta för din organisation.

•  Våra specialister kommer stärka din verksamhet gen-

om att fokusera på säkerhet, både för kunder och

anställda, genom att skapa en ren, effektiv och livsme-

delssäker miljö som alla kommer att uppskatta.

We make you shine!
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Vad är Restaurant Appearance Specialist (RAS)?

Fördelar med programmet



Diversey Care’s är ett webbaserat datasystem för att samla in, analysera och rapportera data och 
resultat från RAS-besök nästan i realtid.

•  Systemet ger lättillgänglig information som visar en
tydlig översikt över hygienresultaten på alla dina
restauranger.

•  Det tillåter dig att enkelt upprätthålla en kon-
sekvent hög standard på hygien och säkerhet i
hela din verksamhet.

•  Med en rapport via webben får du en komplett bild
av genomförda RAS-besök och råd som Ecodisk- 
experter har tillhandahållit, vilket hjälper dig att
ständigt förbättra din verksamhet.

• Säkert lagrad data, tillgänglig var och när som
helst.

Vår ledande erfarenhet av rengöring och hygien 
garanterar att våra RAS-besök överträffar den service 
du förväntar dig samt ger dig objektiv och praktisk 
information som belyser möjligheter och ger dig råd 
om korrigerande åtgärder och förbättringar.

Besöket resulterar i en servicerapport som ger dig 
en fullständig bild av genomfört besök med förbät-
tringsförslag.

Gläns med Ecodisks Restaurant Appearance Special-
ist-programmet!

Objektiva resultat, praktiska råd

Webbaserat datasystem
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