CASE

COLLICO OY
PÄIVITTÄISTAVARALOGISTIIKAN
HUIPPUKUMPPANI
COLLICO OY ON PÄIVITTÄISTAVAROIDEN LOGISTIIKKAAN
ERIKOISTUNUT YHTIÖ, JOKA TARJOAA VARASTOINTI- JA
KERÄILYPALVELUA TEOLLISUUDEN SEKÄ VERKKOKAUPAN
ERILAISIIN TARPEISIIN.
VUONNA 2018 TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI TEHTIIN ISO PÄÄTÖS
LOGISTIIKAN ALUSTAN UUSIMISESTA. SAMALLA VAIHTUI MYÖS
VASTAANOTON, INVENTOINNIN JA KERÄILYN
RATKAISUTOIMITTAJA. JATKOSSA NÄITÄ TEHTÄVIÄ HOIDETAAN
DEVOCAN TALK’N PICK RATKAISULLA.
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HAASTEENA TEHTÄVIEN MONINAISUUS
Collico etsi uuteen logistiikan kokonaisratkaisuunsa
nopeasti kasvavan yrityksen investointikykyyn
soveltuvaa keräilyratkaisua. Voimakas kasvu vaati
ketteriä ratkaisuja ja niiden tuli integroitua kiinteästi
Collicon varastonhallinta-järjestelmään.
Oman haasteensa ratkaisulle toivat
ruokaverkkokaupan erityispiirteet mm.
painokerättävien, päiväystuotteiden ja
pakastevaraston osalla. Saman työkalun tuli myös
pystyä moneen - tuotteiden vastaanotosta aina
kollilappujen tulostamiseen. Kuluttajien
laadukkaaseen palvelemiseen keskittyvä yritys
joutuikin miettimään kehittämistä huolellisesti.
Collico päätyi Devocan Talk’nPick ratkaisuun, jossa
yhdistyi puheentunnistus, viivakoodin lukijat sekä
kosketusnäyttö samassa paketissa.

ÄLYPUHELIN, PUHE JA SORMISKANNERI
OVAT NÄPPÄRÄ YHDISTELMÄ
Keräilyn päätelaitteena toimii kätevällä hihakkeella
käyttäjän kyynärvarteen kiinnitetty älypuhelin, joka
vapauttaa keräilijän kädet tuoden mukanaan
käytettävyyttä ja mukavuutta. Sovellusta ohjataan
puheella ja tuotteiden viivakoodit luetaan Devocan
sormiskannerilla.
Ratkaisussa päädyttiin oman langattoman verkon
käyttöön mutta mobiiliverkon hyödyntäminen on
myös mahdollista.

MONIPUOLINEN RATKAISU
Collicon tuotantojohtaja Jarmo Ahon mukaan uudella
ratkaisulla hoidetaan suuri osa sisälogistiikan
työtehtävistä.
”Hoidamme Talk’nPickillä työtehtävät vastaanotosta
ja hyllytyksestä alkaen aina keräilyyn ja kollilappujen
tulostukseen asti. Ratkaisu on tavoitteemme
mukaisesti kustannustehokas. Olemme tyytyväisiä jo
saavutettuihin tuloksiin vaikka kehitys onkin vasta
alkumetreillä.”
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VARASTON KEHITYSINVESTOINNIT
KURIIN
Pk-yrityksen
kehitysresurssit ovat
usein rajalliset.
Investointikyky ei aina
ylety uuden
teknologian
käyttöönottoon.
Devocan Talk’nPick on
työkalu niin suurten
kuin pientenkin
yritysten tarpeisiin.
Ratkaisun keskeinen
lähtökohta on ollut
kokonaistaloudellisuus
ja uuden tehokkuuden
mahdollistaminen
kaikille yrityksille.
Ratkaisun ydin on
varaston tarpeisiin
räätälöity sovellus ja
älypuhelin, jota
käytetään sopivalla
yhdistelmällä eri
rajapintoja.
Puheentunnistus,
kosketusnäyttö ja
viivakoodilukijat ovat
tavallisimmat
käyttötavat.
Tarvittaessa voidaan
hyödyntää myös
älylaseja tai vaikka
vyöllä kannettavaa
tulostinta.

Lisätiedot:

Leo Hämäläinen
Devoca Oy
puh. +358 505672003
email:
leo.hamalainen@devoca.fi
www.devoca.fi
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Työ sujuu myös viileässä varastossa ja hanskat kädessä. Puheella, skannerilla
tai puhelimen näyttöä hyödyntämällä. Käyttäjä voi itse valita työtavan.

SISÄÄNAJO JOULURUUHKASSA
Ruokaverkkokaupassa keräilyn tehovaatimukset ovat kovia ja volyymit isoja.
Siksi oikean keräilyratkaisun merkitys korostuu. Vuoden 2018 joulumyynti oli
loistava koeponnistus kokonaisuudelle. Nyt huolellisesti sisäänajettu
kokonaisuus on valmiina vastaanottamaan yhä suuremmat volyymit.

HYÖDYT IRTI NOPEASTI
Järjestelmän hyötyjen ulosmittaaminen on siis vasta alussa mutta jo nyt
investointiin ja yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä.
Ratkaisun käytettävyyteen ollaan erityisen tyytyväisiä. Käyttö on helppo
omaksua ja tekijät voivat siirtyä muutaman ohjatun keräilykierroksen jälkeen
suoraan työssä oppimiseen. Tärkeä seikka esimerkiksi väliaikaisen työvoiman
osalla.
Käyttäjäystävällisyyteen liittyy myös kerääjän omissa käsissä oleva päätös mitä
ominaisuutta kulloisessakin keräilytapahtumassa käyttää. Puhe, kosketusnäyttö
ja viivakoodi toimivat hienosti yhteen tai erikseen.

KEHITYS JATKUU
Collicon logistiikan alustaratkaisua tullaan jatkossa myymään alan toimijoille.
Paikalleen ei myöskään olla jäämässä sillä uusia kehitysideoita on jo nyt
putkessa.
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