#magazyn zarządcy obiektu
#magazyn dla firm obsługujących obiekty

SESCOM
ROZWIJA
BRANŻĘ
FACILITY
MANAGEMENT

Materiały prasowe Sescom. Sławomir Halbryt, prezes Sescom S.A.

Biznes musi funkcjonować
sprawnie i bez przestojów,
szczególnie teraz, gdy
warunki na rynku są
jeszcze niepewne. Firma
Sescom rozwija branże FM
i poza usługami serwisu
technicznego dostarcza też
nowatorskie rozwiązania
technologiczne. Wszystko
ma na celu przygotowanie
firm w okresie wyzwań
gospodarczych i wsparcie
planety na wyzwania
klimatyczne.
Spółka Sescom to lider na
rynku Facility Management.
Inwestuje zarówno
w autorskie technologie,
jak i perspektywiczne
podmioty, które rozwija
i komercjalizuje ich
nowatorskie rozwiązania,
coraz wyraźniej rysując
obraz przyszłości rynku.

PROGNOZA FUTURE – READY
„Nie czekamy, aż coś się wydarzy – przewidujemy, projektujemy
i działamy. To samo proponujemy naszym klientom, robimy krok
w przyszłość, aby usunąć im przeszkody z drogi” - mówi Sławomir
Halbryt, prezes Sescom S.A. i wzywa klientom do przejęcia kontroli
nad przyszłością swojego biznesu. Kluczem do tego działania ma
być idea Future – Ready. Polega ona na przewidywaniu problemów
technicznych zanim wystąpią oraz prognozowanie wyzwań, z jakimi
mogą mierzyć się klienci, by projektować rozwiązania, dzięki
którym element zaskoczenia zostanie skutecznie zminimalizowany.
Głównym rozwiązaniem jest dostęp do informacji oraz ich umiejętne
wykorzystanie do projektowania dopasowanych usług.
Fundamentem sprawnego działania przedsiębiorstwa jest przejęcie
kontroli nad sytuacją. Podjęcie odpowiednich działań zapewni
bezpieczeństwo w przyszłości. Takie działania podejmuje Sescom,
gwarantując ciągłość funkcjonowania obiektów teraz i jutro. Od
początku inwestują w rozwój i technologię. Doskonałym przykładem
jest FIXFM – spółka technologiczna, wykorzystująca kompetencje IT,
sztuczną inteligencję i automatyzację procesów do zarządzania
serwisem na rynku małego biznesu oraz odbiorców indywidualnych.

Start-up FIXFM z powodzeniem rozwija fix app – platformę rezerwacji
technicznych usług serwisowych. Spółka ma dostęp do eksperckiego
know-how z Sescom, na bieżąco realizując rosnącą liczbę zleceń
i rozwija funkcjonalność inteligentnej aplikacji. W 2022 roku planuje
wejść z aplikacją na rynki zagraniczne.
Jak tłumaczy Maciej Halbryt, Prezes Zarządu spółki FIXFM w ramach
grupy Sescom S.A., spółka dostrzega duże zainteresowanie
produktem. Dzięki aplikacji można szybko znaleźć fachowca
i sprawnie naprawić usterkę w dogodnym dla klienta czasie. Obecny
rekord związany z pełni automatycznym przeprocesowaniem
zlecenia, gdy zostało zarejestrowane w systemie i pobrane przez
fachowca, do momentu, kiedy klient potwierdził jego wykonanie,
wynosi 55 minut. - podkreśla Maciej Halbryt.
Spółka od wielu lat skupia również swoje zainteresowanie na
technologii wodorowej. Jednym z osiągnięć w tej dziedzinie jest
zaprojektowanie elektrolizera do produkcji wodoru. W swojej
autorskiej koncepcji HGaaS zamierza za pomocą elektrolizera
produkować wodór z nadwyżek energetycznych pochodzących
z odnawialnych źródeł energii.
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