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TAMTRON
PUNNITUSTIEDON 
HALLINTAPALVELUT
MAHDOLLISUUKSIA TUOTTAVAMPAAN 
LIIKETOIMINTAAN

Tamtronin tietoturvalliset ratkaisut tukevat liiketoiminnan kaikkia osapuolia. 
Luotettavan ja tarkan punnitustiedon avulla pääset hyötymään nopeammasta 
työnkulusta, läpinäkyvämmästä kaupankäynnistä ja liiketoiminnasta sekä 
merkittävistä kustannus säästöistä. Raportoinnin ja analysoinnin avulla voit  
muun muassa helpottaa laskutta mista ja nopeuttaa työnkulkua.



Tamtron WNexus 2 tarjoaa työkalut punnitustiedon moni-
puoliseen hallintaan, raportointiin ja analysointiin.

 ⊲ Raportointi on läpinäkyvää ja vaivatonta kaikkien 
toiminnan osapuolten kesken.

 ⊲ Tiedot ovat jaettavissa eri tahoille yrityksen sisällä 
sekä tarpeen mukaan myös yhteistyökumppaneille.

 ⊲ Eri käyttäjille voidaan määritellä erilaiset 
käyttöoikeudet.

 ⊲ Punnitustietoa voidaan tuoda pilvipalveluun monista 
eri lähteistä: esimerkiksi satamaympäristössä 
konttilukki-, silta- ja konttikurottajavaaoista.

 ⊲ Pilvipalvelu on mahdollista integroida muihin  
yrityksen käyttämiin järjestelmiin, kuten ERP-  
tai laskutusjärjestelmään.

Tamtron WNexus 2 -palvelua voidaan käyttää 
kokonaisuuden seurantaan. Esimerkiksi pää-
urakoitsija voi seurata  kaikkien hänelle työtä 

tekevien aliurakoitsijoiden käsittelemiä materiaali-
määriä sekä aikatauluja ja optimoida tiedon avulla 

työmaat mahdol lisimman sujuviksi ja tehokkaiksi.

Raportointi tilaajan suuntaan helpottuu, kun tarvittava 
tieto on saatavilla ja jaettavissa yhdestä järjestelmästä, 

helposti ja luotettavasti. Samalla tavalla esimerkiksi 
kiertotalouden toimijat voivat seurata ja analysoida sisään 

tulevien ja ulos lähtevien materiaalien sekä massatasei-
densa määriä.

LIIKETOIMINTAASI 
TUKEVAA TIETOA

TAMTRON WNEXUS 2
PUNNITUSTIEDOT TASKUSSASI 24/7

Tamtron WNexus 2 -pilvipalvelussa punnitustieto on hel-
posti saatavilla, hyödynnettävissä ja jaettavissa eri tahoille 
yrityksen sisällä, sekä tarpeen mukaan myös yhteistyö-
kumppaneille. Kertyvää tietoa analysoimalla voit tehostaa 
ja sujuvoittaa yrityksesi toimintoja.

 ⊲ Pilvipalvelu on tietoturvallinen ja helppokäyttöinen.

 ⊲ Palvelun kautta tilaukset voidaan lähettää  
suoraan vaakaan.

 ⊲ Punnitustieto siirtyy sähköisesti 
vaa’asta palvelimelle, jolloin 
laskutuksen voi suorittaa 
välittömästi punnituksen 
päätyttyä.

 ⊲ Punnitustiedot ovat 
hyödynnettävissä 24/7  
missä tahansa.

 ⊲ Mobiilikäyttöliittymän  
kautta punnitus tiedot 
ovat aina käden 
ulottuvilla.



Tamtron WNexus 2 -palveluun on mahdollista 
yhdistää myös varastonhallintajärjestelmä, jonka 
avulla pystyt seuraamaan varastojesi tilannetta 
reaaliaikaisesti verkossa.

 ⊲ Järjestelmä soveltuu sekä ulko- että 
sisävaras toinnin hallintaan ja monenlaisiin 
työympäristöihin.

 ⊲ Yksilöllinen toteutus vastaa asiakkaan 
liiketoiminnallisiin tarpeisiin.

 ⊲ Varastonhallinta voidaan integroida yrityksen 
omaan toiminnanohjausjärjestelmään.

 ⊲ Käyttäjät saavat jatkuvasti ajantasaista tietoa 
varastotilanteesta ja saatavuudesta.

Kaiken kokoiset toimijat hyötyvät vaakojen ja Tamtron WNexus 2:n  
muodostaman kokonaisuuden tarjoamista mahdolli suuksista. 
Kun vaa’at lähettävät punnitustapahtumat automaatti sesti 
palvelimelle punnituksen jälkeen, ovat punnitustiedot ajan 
tasalla ja hyödynnettävissä aina tarvittaessa, myös mobiili-
laitteen kautta. 

WNexus 2 -palvelusta tilaukset voidaan lähettää suoraan 
vaakaan ja ne voidaan kuitata tehdyksi vaa’an kautta. Reaa-
liaikaisesti käytettävissä olevan punnitustiedon avulla laskutus 
on mahdollista välittömästi punnituksen päätyttyä. Perinteisten 
kuittien tapaan tiedot eivät huku tai viivästy matkalla.

TAMTRON 
INTEGRAATIO
PUNNITUSTIEDON SIIRTO SUORAAN 
JÄRJESTELMÄÄSI
Vaaoista kertyvä punnitustieto on mahdollista 
siirtää integroidusti suoraan yrityksen omaan 
toiminnan ohjaus- tai laskutusjärjestelmään. Inte-
graatio toteu tetaan aina räätälöidysti asiakkaan 
toiminta ympäristöön optimaalisesti soveltuvana 
ratkaisuna.

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

 ⊲ Rajapintana toimii esimerkiksi XML.

 ⊲ Punnitusohjelmisto voidaan integroida  
suoraan työkoneen ajoneuvotietokoneeseen.

OHJELMISTOT ASIAKKAIDEN ERITYISTARPEISIIN

Tamtronin palvelutarjontaan kuuluvat myös moniin eri käyttö-
tarkoituksiin soveltuvat vaakaohjelmistot, jotka vastaavat 
asiakkai den toiminnan erityis  tarpeisiin. Tällaisia ovat muun 
muassa ohjelmistot jätteen käsittely- ja energialaitoksille. 
Asian tuntijamme  ovat aina valmiita löytämään juuri sinun 
toimintaasi sopivan ohjelmisto- ja tiedonhallintaratkaisun.
Tekninen tuki on tarjolla kaikkiin tiedonhallintajärjestelmiimme.



Tamtron on punnitusalan edistyksellinen tuotevalmistaja ja punnitustiedon hallintapalvelujen 
palveluntarjoaja, joka on sitoutunut laadukkaaseen ja vastuulliseen palveluun. Yrityksen menestys 
perustuu kykyyn tuottaa alan innovatiivisimpia ja kilpailukykyisimpiä punnitusratkaisuja. Tamtronin 
punnitusratkaisut helpottavat ja tehostavat asiakkaiden arkea muun muassa rakennus- ja kaivos-
teollisuudessa, valmistavan teollisuuden alalla, satamissa, metsäteollisuudessa ja puunkäsittelyssä, 
kuljetuksen ja logistiikan alalla sekä kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn toiminnoissa. ISO 9001:2008 
-laatusertifioitu osaaminen varmistaa toimitusten korkealuokkaisen laadun.   
 
Kansainvälisesti toimivan yrityksen liikevaihto on 22 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee 
140 ammattilaista. Yhtiön päätoimipaikka on Suomessa, ja tytäryhtiöt toimivat Ruotsissa, Puolassa, 
Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Vahvan kotimarkkinakaupan lisäksi Tamtron vie tuotteitaan 
maailmanlaajuisesti yli 60 maahan. Tamtron on luotettava kumppani vaativiin punnitusratkaisuihin 
yli 40 vuoden kokemuksella.

KANSAINVÄLISESTI TOIMIVA 
SUOMALAINEN

PL 15 (Vestonkatu 11)
33561 Tampere

Puh. 03 3143 5000
weighing@tamtron.fi

WWW.TAMTRON.FI


