Neden

ANALİZ ?
ANALİZ kurum ve kuruluşlara farklı hizmet anlayışıyla, profesyonel
kurumsal temizlik ve personel destek hizmetleri veren özel kuruluştur.
ANALİZ kurumsal hizmetler, uzmanlaşmanın hizmet kalitesini artırdığı
gerçeğiyle sadece kurumsal temizlik hizmeti ve personel destek hizmeti
vermektedir.
ANALİZ temizlik şirketi, istihdam ettiği tüm personelini ve müşterilerini,
oluşabilecek zarara ve olumsuzluklara karşı bedelsiz olarak mali sorumluluk
ve ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalar.
ANALİZ temizlik şirketi, müşteri odaklı çalışma prensibi ile süreklilik arz
eden ve artan hizmet kalitesi hedef alınarak yapılabilirlik analizi sunar ve
verdiği kaliteli hizmetin devamlılığını garanti eder.
ANALİZ temizlik şirketi verimli çalışma standartlarında işin gereklerine
uygun personel, vardiya programı ve cihazlar seçerek en az maliyet ile
maksimum verimi hedefler.
ANALİZ temizlik şirketi anlık geri bildirim ve hizmetin kalitesi açısından
tüm kurumsal iletişim araçlarını 24 saat açık tutar.
ANALİZ temizlik şirketi istihdam ettiği her personelin tüm yasal
sorumluluğunu, bordrolama işlemlerini, sosyal haklarını ve yasal takibini
üslenir.

HAKKIMIZDA
ANALİZ KURUMSAL
TEMİZLİK HİZMETLERİ
ANALİZ KURUMSAL Temizlik olarak 2018
yılından beri BURSA ve Çevre İL, İLÇE’lerde AVM, Ofis Temizliği, İşyeri Temizliği, Dış
Cephe Temizliği, Peyzaj temizliği hizmetleri
veriyoruz.
Temizlik hizmeti felsefemizde, müşterilerimizin talepleri ile profesyonel deneyimimiz
ortak bir paydada buluşmaktadır. Temizlik
hizmeti verilecek yerin gereklilikleri, müşterinin beklentileri ve alanın ihtiyacı olan
temizlik modeli birleşmektedir.
ANALİZ KURUMSAL Temizlik, son teknoloji ekipmanlar, alanın ihtiyacını karşılayacak
makineler, uygun kimyasal temizlik ürünlerini kullanmaktadır. Temizlik makinelerimiz
ve kimyasallarımız sektörün önde gelen kurumlarından temin edilmektedir.
Sektördeki tecrübemizle Türkiye’nin önde
gelen kurumlarına temizlik hizmetleri vermekteyiz.

ANALİZ Kurumsal hizmetler koşulsuz müşteri memnuniyetini ve güvenirliğini amaç
edinmiş olup, profesyonel yönetici kadrosu
ve çalışanları ile, kurucularının 2018 yılından bu yana kurumsal hizmet sektöründeki
deneyimi sayesinde alanında markalaşma
yolunda emin adımlarla ilerleyen örnek şirketler arasındadır.
ANALİZ uzmanlaşmanın hizmet kalitesini
artırdığı gerçeği ile kurumsal temizlik hizmeti ve personel destek hizmeti vermektedir.Dünyada Gelişen kalite ve rekabet
anlayışı kurum ve kuruluşları kendi ana faaliyetleri üzerinde odaklanarak fark yaratmak ve tasarruf sağlamak için yeni arayışlara itmiştir. Ülkemizde altı yıl öncesine kadar
önemi bilinmeyen Outsourcing kavramının
gelişmesi ile ürün ve hizmete endeksli, kurumun faaliyet konusu dışındaki tüm işlemlerin tek bir noktadan yönetildiği bir sektör
oluşmuştur.
ANLİZ ihtiyaçlara uygun çözümler ve uygun
fiyatlar belirleyerek, çözüm ortaklarının
memnuniyetini ve güvenini kazanarak büyümeye devam etmektedir.

ANALİZ KURUMSAL TEMİZLİK HİZMETLERİ OLARAK;
*KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN PEYZAJ, DIŞ ÇEVRE TEMİZLİK UYGULAMALARININ
KONTROLÜNÜ SAĞLAYARAK YENİ YÜZ OLUŞTURMA HEDEFLERİ ARASINDADIR,
ANALİZ Outsourcing alanında ki üstün deneyimi ile destek hizmetler, kurumsal temizlik
hizmetleri ve bordrolama hizmetlerini profesyonelce üstlenir ve sürdürür.
ANALİZ kurumsal hizmetler, talep edilen iş kollarında, konusunda uzman, eğitim görmüş
kanuni sorumlulukları firmamıza ait olmak üzere personel temini ve istihdamı hizmetini,
özenle yerine getirir.

Temizlik hizmetleri
o
o
o
o
o

Periyodik temizlik
Kapalı mekan temizliği
Çevre temizliği
Dış cephe temizliği
Endüstriyel dağcılık

Destek hizmetler
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teknik destek hizmetleri
Servis ve kat hizmetleri
Resepsiyon ve karşılama hizmetleri
Ofisboy ve housekeeping hizmetleri
Vale -V.İ.P. şoför hizmetleri
Sekretarya ve asistan hizmetleri
Çevre düzenleme ve peyzaj hizmetleri
Yükleme - Boşaltma (bant) hizmetleri
Gözetim ve yönlendirme hizmetleri

Bordrolama hizmeti
o
o
o
o

Yasal yükümlülüklerin takibi
Yıllık izin takibi
Ücret bordrosu işlemleri
İşe giriş çıkış takibi

Dış Cephe Temizliği
Binaların içi gibi dışı da temizlenmek zorundadır. Yağmur, toz ve güneş ışınlarına maruz kalan
binaların dış cepheleri çok çabuk kirlenir ve yıpranır. Bu açıdan dış cephe temizliği oldukça
önemlidir.
Özellikle BURSA ve çevre il ve ilçelerinde olduğu gibi politik açıdan önemli şehirlerde görsellik
çok önemli bir unsurdur. Dış cephesi camlarla kaplı bir binanın kirliliği daha çok göze batar.
Bu açıdan da düşünüldüğünde dış cephe temizliği önemlidir. Ancak binaların cephelerinin
temizliği oldukça tehlikeli bir iştir. Bu açıdan dış cephe temizlik, oldukça güvenilir ve özenli
bir çalışma yürütüyor.
Dış cephe temizliğinde önemli olan, kullanılan malzemenin kaliteli olmasıdır. Yapılan
temizliğin uzun süre kalıcı ve hijyenik görünmesi gerekir. Binanın yüksekliğine göre alınan
güvenlik önlemlerinden sonra, dış cephenin yapısına göre malzeme kullanılır.

TEMİZLİK VE BİNA TEKNİK HİZMETLERİ
SEKTÖREL TEMİZLİK HİZMETLERİN ÖNCÜSÜ OLARAK; ANALİZ KURUMSAL TEMİZLİK
HİZMETLERİ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.’nin planlama ve uygulama stratejisini sizlere sunmaktayız.

FABRİKA TEMİZLİĞİ
Fabrika ve imalat sektöründe üretim kabiliyeti ile ortaya çıkan pek çok işletme, temizlik
konusunda hassas bir hizmeti hak etmektedir. Makineler, çalışma sistemleri ve geniş alanlar
bulunan bu muazzam iş ortamında, uzman temizlik elemanları çok daha verimli bir şekilde
olumlu sonuç ortaya koymaktadır. Fabrikada çalışan personel temizlik konusunda çok fazla
yeterli olmayabilir. Oysa firma olarak bizim personelimiz bu konuda son derece kabiliyetli bir
yapıya sahiptir. Aynı zamanda kullandığımız kaliteli takım ve temizlik malzemeleri ile birlikte
fabrika temizliği konusunda gerçekten mükemmel bir hizmet
hazırlamaya devam ediyoruz.
Makine, araç gereç ve diğer unsurlarla birlikte
ürünlerin temizliği konusunda firma olarak
çok önemli adımlar atmaya devam
ediyoruz. Sağlıklı bir üretim için sağlıklı
bir ortam olması gerçekten kaçınılmaz
bir gereklilik. Özellikle de temizlik
noktasında alacağınız profesyonel
destek ile birlikte, işletmenizin çok
daha sağlıklı bir şekilde sonuç ortaya
koymasını sağlayabilirsiniz.
Öncelikli
olarak
düzenli
bir
yerleştirme gerçekleşir. Bununla
beraber toz ve kir alma çalışmaları
hızlı bir şekilde gerçekleşir. Makine
ve diğer hassas unsurların temizliği
konusunda uzman ekibin kabiliyeti

gerçekten hızlı ve etkileyici bir çözüm ortaya
koymaktadır. Düzenli planlamalı ve sıralı bir
şekilde gerçekleşen fabrika temizliği ile birlikte,
müşteri memnuniyeti elde edilir. Gerçekten bu
konuda yıllardan beri yaptığımız çalışmalarla
birlikte firma olarak çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuş durumdayız. Fabrika ve işletme temizliği
konusunda firmamızdan yardım almak sizin bu
konuda vereceğiniz en doğru karar olacaktır.
Kaliteli ve güvenilir ekip, aynı zamanda sağlık ve ekipman
desteği ile birlikte temizlik konusunda mükemmel
sonuçlar ortaya koymaktadır. Cazip fiyatlı çözümler ve
avantajlı temizlik fırsatları için firmamız her zaman göreve
hazır beklemektedir. Emniyetli ve sağlıklı temizlik noktasında
firma olarak her zaman ciddi bir çalışma.

İŞ YERİ TEMİZLİĞİ
Bulunduğumuz her ortamın temiz olması hem insan sağlığı
hem de psikolojisi için oldukça önemlidir. Günümüzün en
az 6 – 8 saatini geçirdiğimiz işyeri temizliği ve düzeni
olmazsa olmazdır. İş yerlerinde temizliğe gereken önem
verilmez ise hastalık yuvası haline gelebilir ve bu hastalık
salgın halini alabilir.
Bunun yanı sıra müşterileriniz steril olmayan bir ortama
sahip olmayan bir firma ile çalışmak istemezler. Hem
çalışanlarınızın sağlığı hem de müşteri portföyünüzü
elinizde tutmak için iş yeri temizliğine önem göstermelisiniz.
Sizi yoğun iş temponuzda bir de işyeri temizliği düşünmekten
kurtarıyoruz. Teknik bilgimiz, donanımlı güler yüzlü personelimiz
ile BURSA’da ve çevre illerde bir telefon kadar yakınız. işyeri temizliği
denilince uzman ekiplerimiz ile akla gelen ilk firma olarak bizden
memnun olacağınıza adımız kadar eminiz.

DETAYLI OFİS TEMİZLİĞİ
Havaların ısınması ile evlerde olduğu gibi ofis ve iş yerlerinde
de detaylı temizlikler yapılmaya başlandı. Sağlıklı bir ofis
temizliği için ise mutlaka profesyonel hizmet almak gerekiyor.
Yaşadığımız evler, ofisler, okullar, hastaneler insanın olduğu her
yer periyodik olarak temizlenmelidir. Özellikle ofis gibi ayakkabı ile
girilen alanların temizliğine ayrıca özen vermek gerekmektedir. Ancak
bu şekilde ofis temizliği ile mikroplardan korunabilir ve sağlıklı alanlarda
çalışabiliriz.
BURSA bölgesinde ofis temizliğinizi profesyonel bir şekilde almak için BURSA firmamız ile
iletişime geçebilir ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Camlar, varsa mutfak, lavabo, yerler gibi
tüm alanlar profesyonel olarak temizlenmekte ve temizlik sırasında sağlık açısından çok
önemli olan hijyene ayrıca önem
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