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Het verwerken en oplossen van facilitaire meldingen is een terugkerende zorg binnen uw organisatie. Vaak weten medewerkers

niet waar ze met hun meldingen terecht kunnen en belanden deze meldingen tussen wal en schip. Het ontbreekt aan overzicht

van de openstaande items, een heldere aansturing en duidelijke afspraken met bijvoorbeeld leveranciers. Het inrichten van een

eigen professionele servicedesk vergt een flinke investering. Trigion biedt de oplossing: de Facilitaire Servicedesk. 

Trigion Facilitaire Servicedesk ontzorgt en bespaart!

Trigion beschikt over haar eigen Facilitaire Servicedesk. 

Hier bieden wij de klant, op afstand van de klantlocatie, 

de dienstverlening van het verwerken en afhandelen van 

facilitaire meldingen. De dienst is beschikbaar tussen 

08.00 uur en 18.00 uur.

De belangrijkste voordelen van de 
Trigion Facilitaire Servicedesk:

Complete ontzorging

Met de inzet van een Facilitaire Servicedesk op afstand beschikt

u over zowel facilitaire kennis als de techniek en ondersteuning,

gecombineerd in één professionele servicedesk. De Facilitaire

Servicedesk neemt een coördinerende rol in waardoor u als

opdrachtgever minder belast wordt en geen zorgen meer heeft

over de afhandeling van meldingen vanuit uw gehele interne

organisatie. 

Kostenreductie 

U hoeft geen eigen personeel voor de afhandeling van facilitaire

meldingen in te zetten. Hierdoor wordt kostbare kantoorruimte

bespaard en kunt u zich volledig op uw core business richten.

De Facilitaire Servicedesk fungeert als een filter voor binnen -

komende vragen en onze medewerkers dragen op effectieve

wijze zorg voor de complete afhandeling en de juiste oplossing. 

Flexibiliteit

Bij verlof of verzuim van medewerkers worden de taken door

een ander teamlid opgevangen zodat de verwerking en het

oplossen van de meldingen geen vertraging oploopt. 

Klant centraal

Trigion hecht veel waarde aan de wijze waarop meldingen 

worden afgehandeld. Hostmanship is een belangrijk thema 

binnen onze organisatie. Onze medewerkers zijn vriendelijke,

uitstekend opgeleide en doortastende professionals. Wij doen

wat er van ons verwacht wordt. En zelfs meer dan dat. 

Beschikking over een teamleider 

De teamleider beschikt over kennis en kunde om het proces

inhoudelijk te besturen en aanbevelingen te geven. 

Werkwijze Facilitaire Servicedesk 

Alle binnenkomende meldingen worden centraal verzameld en

door de medewerkers van de Facilitaire Servicedesk verwerkt.

De verwerking bestaat uit:

• het aannemen en vaststellen van de juiste en volledige vraag;

• de vraag verwerken in (uw eigen) FMIS- of rapportage -

systeem;

• het uitzetten van acties om de melding af te kunnen handelen;

• de voortgang monitoren van de uitgezette acties;

• het genereren van een standaardrapportage over de 

werkzaamheden.

De Facilitaire Servicedesk van Trigion is veel méér dan een 

storingsmeldpunt, doordat zij geheel op afstand werkt en 

uiteenlopende mogelijkheden op het gebied van informatie -

registratie, afhandeling en verwerking van meldingen biedt.

Meldingen kunnen eenvoudig en snel doorgegeven worden, 

bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail.

Ook na 18:00 uur bereikbaar

Wilt u ook na 18:00 uur bereikbaar zijn? Dan biedt de

calamiteitenopvang van Trigion uitkomst. Deze dienst

neemt de opvang van meldingen buiten openingstijden

van de Facilitaire Servicedesk naadloos over, en zet bij

urgente verstoringen direct acties uit. Op deze wijze

kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd zijn

van adequate opvang van al uw facilitaire meldingen.


