KUNDREFERENS

Förenklad IT-hantering för
industrin hos
IFÖ Sanitär

Med specialbyggda samt unika industridatorer från Forsis
kunde AceIQ förenkla IT-hanteringen hos IFÖ Sanitär.
Förändringsarbetet pågår fortlöpande med effektivisering i
industrin för att möta behoven.

BEHOV
AceIQ kom i kontakt med IFÖ Sanitär då de var i en stor
utvecklingsfas av sin industrimiljö. De behövde hjälp med
utveckling och hantering av sin befintliga industridatorlösning samt
titta på nya möjligheter. Deras dåvarande miljö uppfyllde ej de krav
som verksamheten ställde på IT. De hade bekymmer med långa
uppstartstider och återkommande avbrott på grund av instabilitet
i nätverksåtkomst. Dessutom fanns önskemålet om att förenkla
etiketthanteringen för varje truckförare.

ACEIQ
Med fokus på våra kunders verksamhet, behov samt utmaningar, skapar vi
lösningar som sätter användaren i centrum. I över 19 år har vi tillsammans verkat
i branschen för Citrix relaterade produkter.

Kontakt AceIQ
Huvudkontor
AceIQ AB
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Växel: 044 - 777 00 80
Fax: 0735 - 27 67 67
Stockholmskontor
AceIQ AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm
www.aceiq.com
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LÖSNING
Med stora framgångar hos Helsingborgs Hamn
kunde AceIQ presentera en komplett och effektiv
lösning för IFÖ Sanitär för att fylla alla de krav som
efterfrågades. AceIQ är den enda återförsäljaren i
Sverige av Forsis industridatorer och kunde påvisa
att dessa i deras olika modeller uppfyller alla de
önskemål.

IFÖ fick låna en industridator för test i sin
industrimiljö och var mycket nöjda med resultatet.
AceIQ påbörjade förändringsarbetet på IFÖ´s
huvudkontor i Bromölla samt på fabriken i Mörrum,
genom att ersätta befintliga truckdatorer löpande
med sina specialbeställda Forsis för att åstadkomma
säkrare drift och effektivisering.

Terminalen är helt unik efter varje kunds behov och
byggs efter beställning på fabriken i Ravensburg,
Tyskland. Industridatorn har ett helt slutet chassi och
är IP65 klassad; speciellt designad för industrimiljöer
och där med lämplig för bilar, truckar, kranar m.m.
Den är underhållsfri utan roterande komponenter
som fläktar eller diskar samt vibrations- och stöttålig,
dessutom tål den temperaturskillnader från -20°C
upp till +50°C.

Samtidigt möttes också efterfrågan genom att
investera i nya små kompakta skrivare, anpassade
till tuffa miljöer, liksom Forsis klarar MP Compact4
Mark II av stötar och vibrationer och truckförarna kan
skriva ut streckkoder direkt i trucken utan att den tar
för mycket plats.

- Den största skillnaden mot de datorer vi hade förrut är
uppkopplingen mot nätverket som är mycket stabilare idag.
Driftsäkerheten är också mycket bättre samt supporten ifrån AceIQ.
De finns nära och är snabbt på plats när vi någon gång har behövt
dem, säger Lars Svensson, IFÖ Sanitär AB.

