
ENKEL TILLGÅNG TILL LÖNSAMMARE AFFÄRER

Säker molnlösning för insamling och hantering av vägningsdata som stärker och 
hjälper alla inblandade parter i en affärskonstellation. Med pålitlig och korrekt 
vägningsinformation får du många fördelar: ett snabbare arbetsflöde, större 
transparens i affären och betydande kostnadsbesparingar.

Rapporterings-, integrations- och analysmöjligheterna hos systemet möjliggör 
snabb och effektivt hanterande av varje jobb inklusive fakturering.

TAMTRON ONE CLOUD



TAMTRON ONE CLOUD
Vägningsinformation i din hand 24/7

I Tamtrons molnbaserade system för hantering av vägningsdata 
One Cloud finns vägningsinformationen alltid lätt tillgänglig 
för alla olika användare som ska ha tillgång, både i den egna 
organisationen och för externa partners. Använd den samlade 
vägningsinformationen för att analysera arbetsflöden och ytterligare 
effektivisera verksamheten. Tamtron One Cloud är säkert och 
lätt att använda.

ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH HASTIGHETEN 
I FÖRETAGETS PROCESSER

VÄLJ MELLAN FÖLJANDE ABONNEMANG:

One Cloud Light One Cloud

 ⊲ Fjärruppkoppling 
av en våg med 
möjlighet till 
support på 
distans

 ⊲ Automatiska 
mjukvaru-
uppdateringar

 ⊲ Skicka vägningsorder direkt till 
en våg

 ⊲ Skicka vägningsdata från vågen 
till One Cloud i realtid

 ⊲ Tillgång till vägningsdata i en våg 
24/7

 ⊲ Webbgränssnitt för enkel 
hantering av data

 ⊲ Skapa rapporter, både standard 
och kundspecifika

Tamtron One Cloud kan t.ex. användas för att hålla ett övergripande 
öga på en verksamhet: huvudentreprenören följer de totala 
mängderna som hanteras av en underentreprenör liksom när det 
sker och kan sedan analysera flödet för att ytterligare effektivisera 
arbetet på anläggningen. Samtidigt kan vågoperatörer hålla koll 
på in- och utgående mängder som vanligt.

Rapportering underlättas när all information kan nås och 
distribueras via ett system som dessutom är säkert och pålitligt. 
Både stora och små företag kan dra nytta av fördelarna med 
att använda ett system bestående av uppkopplade vågar och 
en molnlösning för hantering av vägningsdata där alla delar är 
designade för att fungera tillsammans. 

Vägningsdata skickas från vågen till molntjänsten One Cloud 
trådlöst, automatiskt och i realtid och finns därefter tillgänglig 
24/7, till och med i mobilen.

Vägningsorders kan skickas via molnlösningen One Cloud 
till vågen och där bekräftas när de utförts. Den uppdaterade 
informationen finns alltid tillgänglig i realtid. Och ingen data 
kommer att gå förlorad, allt finns sparat.



LÖSNINGAR SOM 
STÖDJER DIN 
VERKSAMHET

VÄGNINGSLÖSNINGAR SOM MÖTER 
KUNDENS KRAV

Vågar av hög kvalitet som väger med rätt noggrannhet 
är grunden för en effektiv verksamhet med pålitlig och 
korrekt vägningsdata. Tamtron erbjuder ett brett sortiment 
av typgodkända vågar som kan verifieras. I många av 
Tamtrons vågar utförs vägningen utan att påverka den 
normala arbetscykeln. Vårt molnbaserade system ser till att 
all vägningsdata finns tillgängligt i realtid för rapportering, 
fakturering och processövervakning.

Tamtron har vägningslösningar för Skogsindustrin, 
Anläggningsbranschen, Gruvindustrin, Avfalls- & 
återvinningsbranschen, Hamnar liksom Transport- & 
logistikbranschen. Tamtrons experter hjälper dig att hitta 
den bästa lösningen för er verksamhet och vi erbjuder 
support och service i hela Sverige.

VÄGNINGSINFORMATION 
DIREKT FRÅN VÅGEN TILL DITT 
AFFÄRSSYSTEM

TILLGÅNG TILL VÄGNINGSDATA I REALTID MED 
TAMTRON ONE CLOUD

Vägningsdata som samlas in från olika vågar är tillgängligt i 
realtid i företagets egna affärssystem om så önskas. 

 ⊲ Tamtrons uppkopplade vågar kommunicerar trådlöst och i 
realtid med One Cloud. All data är alltid uppdaterad, både i 
vågen och i molnet.

 ⊲ Vägningsinformationen kan integreras sömlöst till 
företagets ERP, TOS eller annat system

Integrationen görs alltid som ett kundspecifikt projekt och  
anpassas till varje företags unika behov.
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EN INTERNATIONELL PARTNER 
OCH VÄGNINGSEXPERT

Gruv & Anläggning HamnarAvfall & Återvinning Skogs-industriTransport & Logistik Process-industri

Installation Reservdelar Service & underhåll Verifiering & kalibrering Molnlösningar

Tamtron är en framstående produkttillverkare och leverantör av informationshanteringstjänster 
inom vägningsindustrin. Hög kvalitet och ansvarsfull service har alltid varit ledord för 
verksamheten. Företagets framgång bygger på vägningslösningar som hör till de mest innovativa 
och konkurrenskraftiga på marknaden. Tamtrons vågar underlättar och effektiviserar kundernas 
dagliga verksamhet inom byggnation och gruvdrift, men även inom industribranscher som t.ex. 
tillverkningsindustri, hamnar, skogsbruk och virkesindustri samt inom transport, logistik, återvinning och 
avfallshantering. Företagets kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015 garanterar en hög leveranskvalitet. 

Företaget verkar på en internationell marknad, har en omsättning på 22 miljoner euro och koncernen 
har 140 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Finland och det har dotterbolag i Sverige, Polen, 
Tyskland, Tjeckien och Slovakien. Vid sidan av den starka hemmamarknaden exporterar Tamtron 
sina produkter globalt till över 60 länder. Tamtron är en pålitlig partner med över 40 års erfarenhet 
av krävande vägningslösningar. 

Tamtron AB
Nattvindsgatan 9
652 21 Karlstad

T: 054 402 08 40
viktigt@tamtron.se

WWW.TAMTRON.SE


