
PUNNITUSTIEDOLLA KOHTI KANNATTAVAMPAA 
LIIKETOIMINTAA

Luotettavat punnitustiedonhallintaratkaisut tehostavat yrityksen liiketoimintaa 
kokonaisvaltaisesti. Niiden avulla on mahdollista nopeuttaa työnkulkua, parantaa 
liiketoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä saada aikaan merkittäviä 
kustannussäästöjä. Lisäksi rarportointi- ja analysointiominaisuudet auttavat laskutusta 
ja nopeuttavat prosessien hallintaa.  

TAMTRON ONE CLOUD



TAMTRON ONE CLOUD
PUNNITUSTIEDOT KÄYTÖSSÄSI 24/7

Tamtron One Cloudissa punnitustiedot säilyvät ja ovat helposti 
kaikkien organisaation osapuolien käytettävissä. Analysoimalla
kertynyttä tietoa, voit lisätä tehokkuutta ja yrityksesi toiminnan 
sujuvuutta. Tamtron One Cloudissa tiedot ovat turvassa ja hel-
posti käytettävissä.

PARANNA LIIKETOIMINTASI 
TEHOKKUUTTA JA SUJUVUTTAA

VALITSE SOPIVA PALVELUTASO:

One Cloud Light One Cloud

 ⊲ Automaattiset 
ohjelmistopäivitykset 

 ⊲ Etäyhteys 

 ⊲ Työmääräysten lähettäminen 
suoraan vaa’alle 

 ⊲ Punnitustiedon 
siirtyminen vaa’alta 
One Cloud -palveluun 
ja muun organisaation 
hyödynnettäväksi 

 ⊲ Punnitustieto käytettävissä 
24/7 

 ⊲ Käyttäjäystävällinen 
nettikäyttöliittymä 

 ⊲ Räätälöidyt raportit

Tamtron One Cloudin avulla voit pitää silmällä kokonaiskuvaa. 
Esimerkiksi pääurakoitsija voi tarkastella kaikkia aliurakoitsijoiden 
aikatauluja ja käsittelemiä materiaalimääriä  sekä käyttää tietoja 
optimoidakseen eri toimipisteiden ja työmaiden toimintoja. Myös 
raportointi helpottuu, kun tarvittavat tiedot on tallennettavissa 
ja käytettävissä yhden ja saman järjestelmän kautta helposti ja 
luotettavasti. Samalla tavalla operaattorit voivat seurata ja ana-
lysoida saapuvat ja lähtevät materiaalimäärät ja massataseet.

Tamtronin vaakojen ja One Cloud -palvelun tarjoamat edut punnis-
tustiedon tehokkaaseen käsittelemiseen auttavat kaiken kokoisia 
yrityksiä tehostamaan toimintaansa. Vaaka lähettää punnitustiedot 
One Cloudiin automaattisesti punnituksen jälkeen, joten tiedot 
pysyvät ajan tasalla ja ovat käytettävissä aina tarvittaessa, myös 
mobiililaitteiden kautta.

One Cloudin kautta tilaukset voidaan lähettää suoraan vaa’alle
ja niiden valmistuminen voidaan kuitata vaa’an kautta. Se, että 
punnitustiedot ovat saatavilla reaaliajassa tarkoittaa, että laskutus 
on mahdollista heti punnituksen jälkeen. Toisin kuin paperisten 
kuittien kanssa, tiedot eivät koskaan katoa tai viivästy matkalla.



RATKAISUT 
TUKEMAAN SINUN 
LIIKETOIMINTAASI

PUNNITUSRATKAISUJA ASIAKKAAN TARPEISIIN

Laadukas vaaka on perusta tarkoille ja luotettaville punni-
tustiedoille. Tamtronin tarjonta sisältää laajan valikoiman 
tyyppihyväksyttyjä, tarkkoja ja korkealaatuisia vaakoja, 
jotka voidaan asentaa erilaisiin liikkuviin työkoneisiin 
merkistä riippumatta.

Edistyksellinen ja helppokäyttöinen vaaka punnitsee 
kuorman osana yrityksen perusprosesseja, toimintoja 
keskeyttämättä tai hidastamatta työtä. Tamtronin punni-
tustiedonhallintajärjestelmät varmistavat reaaliaikaisen 
pääsyn punnitustietoihin, raportteihin ja materiaalivirtojen 
seurantaan.

Tamtron-punnitusratkaisuja on saatavilla metsäsektorille, 
rakentamiseen ja kaivostoimintaan, jäte- ja kierrätyssektorille, 
satamille, prosessiteollisuuteen sekä kuljetus- ja logistiik-
kasektorin tarpeisiin. Asiantuntijamme ovat aina valmiita 
auttamaan sinua löytämään punnitustiedonhallintaratkaisun 
tukemaan juuri sinun yrityksesi toimintaa. Tekninen tuki on 
saatavilla kaikille punnitusratkaisuillemme.

PUNNITUSTIETO SUORAAN 
YRITYKSEN OMIIN  
JÄRJESTELMIIN
PUNNITUSTIEDOT REAALIAJASSA KOKO 
ORGANISAATION KÄYTETTÄVISSÄ

Vaa’alla kerätyt punnitustiedot ovat saatavilla reaaliajassa 
asiakasyrityksen oman ERP:n tai laskutusjärjestelmän kautta. 

 ⊲ Punnitusohjelmisto voidaan integroida suoraan 
työkoneen ajotietokoneeseen

 ⊲ Punnitustiedot voidaan ohjata langattomasti asiakkaan 
omaan ERP-, TOS- tai muuhun järjestelmään

Integrointi toteutetaan aina räätälöitynä jolloin varmistetaan, 
että se vastaa asiakkaan tarpeita ja istuu asiakkaan 
toimintaympäristöön.
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KANSAINVÄLINEN 
PUNNITUSALAN EDELLÄKÄVIJÄ

Maanrakennus ja 
kaivokset

SatamatJätteenkäsittely ja 
kierrätys

PuunkäsittelyKuljetus ja
logistiikka

Prosessi- ja 
valmistava teollisuus

Asennukset Varaosat ja 
huolto

Kunnossapito-
sopimukset

Varmennukset Tiedonhallinta

PL 15 (Vestonkatu 11)
33561 Tampere

Puh. 03 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRONGROUP.COM

Tamtron on kansainvälinen vaakojen ja punnitustiedonhallintajärjestelmien valmistaja, joka 
on sitoutunut laadukkaaseen ja vastuulliseen palveluun. Tamtronin toimittamat punnitusrat-
kaisut metsätalouteen, rakentamiseen ja kaivostoimintaan, prosessiteollisuuteen, kuljetus- ja 
logistiikka-alalle, kierrätykseen ja jätehuoltoon sekä satamille helpottavat ja tehostavat asiak-
kaiden jokapäiväistä toimintaa. ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifioitu osaaminen takaa 
toimitusten huippulaadun. 

Tamtron toimii kansainvälisesti ja työllistää noin 170 ammattilaista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
Suomessa ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. 
Vahvan kotimaankaupan lisäksi Tamtron vie maailmanlaajuisesti noin 50 maahan. Tamtron on 
luotettava kumppani punnitusratkaisuissa lähes 50 vuoden kokemuksella ja osaamisellaan 
vuodesta 1972 lähtien.


