NYA, EFFEKTIVARE RUTINER FÖR RAGNSELLS CHAUFFÖRER
MED PANASONICS STRYKTÅLIGA TOUGHBOOK DIREKT I BILEN
Sedan Ragn-Sells installerade Panasonics stryktåliga Toughbook CF-H2 Field i sina insamlingsfordon
har de manuella arbetsmomenten och felkällorna gentemot kund minskat. Med trådlös uppkoppling
använder förarna bilens Toughbook under hela arbetsdagen, från att ta emot arbetsorder och planera
körningar till att registrera kärl och rapportera avvikelser.

www.toughbook.eu

Ragn-Sells inför stryktåliga
datorer
Ragn-Sells är verksamma inom avfallshantering, miljö- och
återvinning, vilket omfattar insamling, behandling och
återvinning av avfall och restprodukter från näringsliv,
organisationer och hushåll. I ett 80-tal kommuner över hela
Sverige ansvarar Ragn-Sells för alltifrån enkla
insamlingstjänster till kommuners hela avfallshantering.
Exempel på uppdrag är insamling av hushållsavfall och
källsorterat material, slamsugning och spoltjänster,
återvinningscentraler och miljöstationer, insamling av farligt
avfall och elektronik. En viktig del i Ragn-Sells arbete med
att aktivt minska miljöpåverkan från den egna verksamheten
är väl planerade, effektiva avfallstransporter genom bland
annat digitala ruttkartor och effektiva rutiner för att
minimera felkällor och avvikelser.
Sedan senhösten 2011 pågår ett projekt med att införa
Panasonics stryktåliga bärbara Toughbook-datorer av
modellen CF- H2 Field mk1 i Ragn-Sells fordon. Toughbook
är avsedd att bli en standardplattform för alla Ragn-Sells
mobila verksamheter som använder Windows-baserat ITstöd. I april 2012 är omkring 120 enheter i drift, spridda över
många olika verksamhetsgrenar. Planen är att ha rullat ut
omkring 500 Toughbook-enheter i verksamheten innan året
är slut.
Ragn-Sells har använt sig av andra typer av
fordonsmonterade PC sedan tidigare. Det som legat bakom
beslutet att successivt gå över till Toughbook är att den är
snabb och enkel att montera samtidigt som
dockningsfunktionen möjliggör att datorn enkelt kan tas ut
och användas även utanför fordonet. Pelle Syrén är
teamledare i Länna och ansvarig för utrullningen av RagnSells Tougbook-projekt i Stockholmsområdet:
- Datorerna används under hela arbetsdagen. Tidigare
använde förarna handdatorer som avlästes manuellt på
taggar innan man körde ut på morgonen och flera gånger
under dagen. Det är en stor skillnad mot idag då
arbetsordrarna skapas dagen innan och skickas ut till
bilarna där föraren loggar in och laddar upp dagens jobb
digitalt direkt till bilens Toughbook.

Även förändringar i körschema och arbeten som sker under
dagen uppdateras direkt på datorskärmen. Förarna kan även
neka en order eller rapportera en avvikelse och lägga
kommentarer. Det enda som krävs är att det finns
mobiltäckning i området de befinner sig. Hur förarna arbetar
med bilens Toughbook beror på typ av fordon och uppdrag.
Eftersom uppdragen ser olika ut och till exempel beror på
vilka behållare som hanteras, ställs olika krav på
information. Det har Ragn-Sells löst med specialanpassade
applikationer för olika fordonstyper. Den operativa
plattformen är i grunden densamma, men applikationer och
gränssnitt är anpassade efter vilka jobb Ragn-Sells
baklastare, flakbilar respektive lastväxlare utför.

En driftssäker, stryktålig och
anpassningsbar dator viktigt
för Ragn-Sells

- Förarna börjar med att logga in för att välja sin rutt för
dagen. För våra slingbilar kan det innebära ett 60-tal stopp,
för flakbilarna något färre, som de får upp på skärmen i ett
tredelat fönster med arbetsorderlista, kartbild och fördjupad
information, berättar Pelle Syrén.

Övergången till de nya rutinerna med Toughbook CF-H2 Field
har fungerat väl, förvånansvärt bra enligt Pelle Syrén som
menar att man alltid brukar få räkna med en viss inkörstid.

Förutom de arbetsordrar, ruttkartor och slinglistor som
förarna planerar sin arbetsdag efter använder de datorn för
att till exempel registrera antal tömda kärl, vikt,
tilläggsorder och avvikelserapportering i form av bland annat
felsorterat avfall, trasiga kärl eller hinder i vägen.
- Att vi skickar ut jobben i förväg till bilarnas Toughbookenheter har minimerat antalet felkällor gentemot våra
kunder och tagit bort ett antal manuella moment. Vi kan
också få en effektivare körning genom att datorn kan
kopplas upp mot vår server för att hämta uppdaterad
information, verifiera eller felrapportera arbeten under
vägen.

Inför valet av dator fanns ett antal generella krav som var
viktiga för Ragn-Sells. Från att tidigare ha arbetat med
manuell registrering via handdatorer och papper fanns behov
av att mer effektivt kunna skicka och ta hem information
digitalt, direkt i de olika renhållningsfordonen. Driftssäker,
stöttålig med god prestanda och möjlig att anpassa med
olika applikationer utifrån de varierande
renhållningsuppdrag som Ragn-Sells ansvarar för.

- I ett nästa steg kan jag se fördelar med att även börja
använda kameran som finns i datorn för att till exempel
dokumentera avvikelser som trasiga kärl eller hinder i vägen
som gör att vi inte kan hämta eller lämna och därmed inte
kan fullfölja vårt uppdrag.

