
TALK’NPICK – UUTTA TEHOA  
VARASTOJEN KERÄILYYN JA INVENTOINTIIN

Markkinoiden tehokkaimmalla ratkaisulla hoidat varaston vas-
taanoton, hyllytyksen, keräilyn ja inventoinnin. Helppo ja nopea 
käyttöönotto mahdollistaa jopa muutaman kuukauden takaisin-
maksuajan investoinnille! Käsivarteen puettavan ratkaisun käy-
tön oppii tunnissa ja se soveltuu toimialasta riippumatta lähes 
kaikkiin varastoinnin tehtäviin - saapuvan tavaran vastaanotosta 
aina kaupintavarastojen hallintaan.

Älypuhelin ratkaisun perustana
Ratkaisun ydin on älypuhelimeen ladattava ohjelmisto puhe-
ohjauksineen. Ääni välittyy kuulokemikrofonilla ja tuotetietojen 
lukeminen hoidetaan kätevällä sormiskannerilla. Kokonaisuus 
puetaan käsivarteen Devocan omalla hihakkeella. Lisätarvikkeina 
on saatavana esim. RFID-lukijat sekä kannettavat tulostimet.

Ratkaisua käytetään puheen, kosketusnäytön ja sormiskanne-
rin yhdistelmällä. Tutkimusten mukaan tämä multimodaalinen 
keräystekniikka on nopein ja tarkin menetelmä lähes kaiken ko-
koisiin varastoihin. Ratkaisu toimii langattomassa Wifi-verkossa 
tai yleisessä mobiiliverkossa, jolloin vältytään oman sisäverkon 
rakennus- ja ylläpitokustannuksilta.

Ylivoimainen helppous ja käytettävyys
Talk’nPick huomioi erityisesti käyttäjien tarpeet. Helppous näkyy 
jo nopeassa käyttöonotossa, työn tehostuessa ensimmäisistä 
tunneista lähtien. Käsien ja silmien vapautuminen itse työhön 
sekä ergonomisuus parantavat työn mielekkyyttä. Talk’nPick saa-
kin käyttäjiltään 100 % suosituksen!

Talk’nPick voidaan liittää asiakkaan järjestelmään useammalla 
tavalla. Nopein ja helpoin vaihtoehto on monissa ERP- ja varaston-
hallintajärjestelmissä löytyvä puhekeräysrajapinta. Päätös inte-

graatiosta tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja käytössä olevan 
järjestelmän pohjalta.

Tehostaa toimintaa jopa yli 40 %
Talk’nPick tehostaa sisälogistiikan työvaiheita säästäen jopa 40 
prosenttia työajasta. Samalla se vähentää keräilyvirheiden mää-
rää jopa 80 prosenttia. Ylivoimainen käytettävyys mahdollistaa 
myös vuokratyövoiman nopean hyödyntämisen. Apu varastoosi 
tulee tarvittaessa nopeasti, sillä ratkaisu on parhaimmillaan käy-
tössä jo kuukauden kuluttua tilauksesta!

Varastonhallintaa uudella kustannustasolla
Moniasiakaskeräilyn ja muiden varastonhallinnan ominaisuuk-
sien myötä, Talk’nPick on lähes täysiverinen varastonhallinnan 
ratkaisu. Sen avulla tehostat toimintaasi ilman raskaita päivi-
tyksiä tai investointia monimutkaisiin ja hinnakkaisiin varaston-
hallintaohjelmistoihin.

Tehokkuus nousi lähes 40 % jo ensimmäisen kuukauden aikana. Käyttäjänä voin lämpimästi suositella 
Devocan ratkaisun käyttöönottoa.”  Logistiikkapäällikkö Jyrki Ristinen, Oy Medifon Ab. 



Medifon Oy Ab on v. 1981 perustettu, 
apteekkien perustarvikkeiden ja yleis-
ten kauppatavaroiden tukkukauppa sekä 
jakelija. Kovassa kasvupaineessa oleva 
Medifon halusi tehostaa sisälogistiikan 
työvaiheita vastaanoton, keräilyn ja in-
ventoinnin osalta.  Ratkaisun käyttöön-
oton avulla saavutettiin lähes 40 % 
tehon lisäys keräilyssä ja vastattiin no-
pean kasvun haasteisiin.

LTP Logistics Oy on lämpötilasäädel tyjen 
(+0°C – +3°C) elintarvikkeiden logis tiikka-
palveluita tuottava yritys. Sen asiakas-
kunta koostuu pienistä ja keskisuurista 
elintarviketeollisuuden toimijoista. Talk’n-
Pickin avulla poistettiin tarrakeräykseen 
liittyvän tarrojen liimaaminen sekä va-
pautettiin kerääjien kädet itse työn teke-
miseen. Lisätehoa saatiin moniasiakas- 
keräilyllä, jossa samalla keräyskierroksel-
la kerätään useamman loppuasiakkaan  
toimitukset. 

 
https://www.devoca.fi/Ratkaisut/talknpick-sivu/

 

TALK’NPICK-asiakkaita

LUE LISÄÄ ASIAKASTARINOITA:

PÄÄOMINAISUUDET

•   Vastaanotto 
SSCC toiminto

•   Hyllytys 
Dynaamiset varastopaikat 

•   Keräys 
Kappale/kilokerättävät tuotteet  
Kollikohtainen keräily  
Moniasiakaskeräily 

•   Sisäinen siirto 
Tuotehaku

•   Inventointi 
Vuosi- ja jatkuva inventaario 

•   Hallinta 
Keräystöiden yhdistäminen 
Keräysreitin optimointi 
Varastoalueiden hallinta 
Reaaliaikainen tilannekuva 
Töiden hallinta ja priorisointi 
Työntekijöiden hallinta 

 Raportointi 
Tuotevalokuvat 

Tampereen Autovaraosa Oy, TAVO, 
on raskaan kaluston varaosatoimittaja. 
Tuote valikoima sisältää raskaiden laittei-
den varaosia ja lisävarusteita laajalle vali-
koimalle automerkkejä. 
TAVO tarvitsi uuden, tehokkaamman ja 
tarkemman ratkaisun korvaamaan aiem-
man paperiin perustuvan keräysmenetel-
män. Devocan Talk’nPick ratkaisu auttoi 
nopeuttamaan ja tehostamaan varasto-
toimintoja ja sitä kautta palvelemaan  
asiakkaita paremmin. 
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