Asiakastarina:

Snellman luottaa
mobiileihin
tulostusratkaisuihin

”RJ-4040-mobiilitulostin on sopivan kokoinen,
nopea ja hiljainen. Tulostinvalintaamme vaikutti
se, että tulostus onnistuu teuras- ja välitysautoista
käsin helposti ja nopeasti.”
Per-Erik Finell, IT-käyttöpäällikkö, Snellmanin
Lihanjalostus

Haaste:
Liikkuvaa työtä tekevät ymmärtävät, että tulostaminen
voi olla haastavaa. Snellmanin teuras- ja välitysautoihin
tarvittiin tabletilta käytettävä kuittitulostin, jonka
telakka voitiin kiinnittää autojen kojelautoihin ja johon
rullien vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti.

Snellman

Snellman-konserni koostuu emoyhtiöstä Oy
Snellman Ab ja viidestä toimialasta: Lihanjalostus,
Valmisruoka, Foodservice, Panini ja Eläinruoka.
Snellman Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen
perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia
liha- ja leikkeletuotteita jo yli 60 vuotta. Yrityksen
historia ulottuu vuoteen 1951, jolloin veljekset Kurt
ja Lars Snellman aloittivat makkaran valmistuksen
kellaritiloissaan. Siitä lähtien Snellmaniin on
yhdistetty laatu ja kiinnostus tuoda hyvälaatuista
ja puhdasta ruokaa kuluttajien lautasille. Yritys
työllistää noin 700 henkilöä Pietarsaaren tehtailla.

”Mobiilitulostimia on käytössä useassa autossa.
Tulostimien telakat ovat kiinni kojelaudoissa,
mikä lisää turvallisuutta. Nykyään paperirullan
vaihtaminen on helppoa ja sujuvaa, ja
tulostuslaatu on parempi aiempaan verrattuna”,
eläintenkuljettaja Peter Björk kertoo.

Ratkaisu:
Brother esitteli ratkaisun, jonka lähtökohtana on
kuittien tulostaminen siellä missä niitä tarvitaan
eli teuras- ja välitysautoissa. Kuljettajat antavat
tabletiltaan tulostuskäskyn ja samanaikaisesti kaikki
lastaustiedot menevät teurastamon järjestelmään.
Kuittien tulostaminen on nopeampaa ja rullien vaihto
helpompaa. Kuittien tekstijälki on myös selkeämpi.

Hyödyt:
Ratkaisun ansiosta teuras- ja välitysautojen kuljettajat
voivat tulostaa tarvitsemansa kuitit autoissaan. Lisäksi
lastaustiedot kirjautuvat teurastamon järjestelmään.
Snellman on ottanut pienemmän mobiilitulostimen
käyttöön kannettavana mallina myös tuotannossa.

Liikkuvan tulostuksen haasteet

Mobiilitulostimen hyödyt käytännössä

Eläintenkuljettaja Peter Björkillä oli edessään
tabletin vaihto autoonsa ja hän ehdotti myös
mobiilitulostimen vaihdosta. “En ollut täysin
tyytyväinen aiempaan kuittitulostimeen. Ajattelin,
että aina pitää mennä eteenpäin”, Peter kertaa
taustoja muutokseen. Per-Erik Finell IT-puolelta
tuki muutostoivetta. Brother puolestaan arvioi
kuljetusketjun tarpeet ja esitteli ratkaisun, jonka
lähtökohtana on kuittien tulostaminen teuras- ja
välitysautoissa. Vaatimuksena oli mobiilitulostimen
telakan kiinnittäminen kojelautaan, rullanvaihdon
helppous, tulostamisen nopeus sekä kuittitekstin
selkeys.

Peter on ratkaisuun tyytyväinen ja suosittelee
sitä lämpimästi muillekin liikkuvaa työtä tekeville.
“Rullanvaihto sujuu helposti ja nopeasti. Asiakkaani
ovat kiitelleet myös kuittitekstien selkeyttä”, Peter
kertaa etuja.

Ratkaisuun päädyttiin yhteistyössä Snellmanin PerErikin (kuvassa) ja Peterin sekä Brotherin edustaja
Mika Tyynelän kanssa.

”Suosittelen laitetta muillekin kuljettajille. Tämä
on hyvin toimiva ratkaisu, ja kuitit tulostuvat aina
kaksin kappalein selkeästi ja nopeasti”, Peter arvioi
lopuksi.
Myös Snellmanilla on oltu tyytyväisiä. “Olemme
ottaneet pienemmän mobiilitulostimen käyttöön
myös tuotannossa”, toteaa Per-Erik.
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