Asiakastarina:

Jollyroom
- innovatiiviset ratkaisut

”Voimme työskennellä missä vain – siirrämme
vain työpisteen tavaran luo.”
Kaspar Hannerz, Inbound manager Jollyroom

Jollyroom

Jollyroom on Pohjoismaiden suurin
lastentarvikkeiden verkkokauppa. Göteborgissa
sijaitseva yritys toimittaa tuotteita asiakkaille
kaikkialla Pohjoismaissa. Yrityksellä on
varastoneliöitä yli 65 000, ja tuotevalikoima
käsittää jopa 40 000 artikkelia.
Jollyroom on perustamisvuodestaan 2011 lähtien
kehittänyt logistiikan hallintaa jatkuvasti. Tänä
vuonna toiminnan laajeneminen saavutti uuden
tason, ja yritys tarvitsi joustavan ja skaalautuvan
ratkaisun. Uusia varastotiloja otetaan käyttöön
jatkuvasti, joten työnkulku on suurelta osin voitava
hoitaa langattomasti.

”Meille on tärkeää kehittää toimintaamme
jatkuvasti. Siksi lähdimme etsimään ratkaisua,
jolla saavuttaisimme paperittoman logistiikan ja
joka myös yksinkertaistaisi tuotantoa”, Kaspar
selittää.

Haaste:
Jollyroomin toiminta kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi
yritys tarvitsi joustavan ja skaalautuvan ratkaisun,
jossa suurin osa työnkulusta voidaan hoitaa
langattomasti.

Ratkaisu:
Brother esitteli langattoman ratkaisun, jonka
lähtökohta on perinteinen papereihin perustuva
logistiikan hallinta, joka päättyy lähetyksen
toimitukseen asiakkaalle. Ratkaisun käyttö alkaa
tuotannon alkupäästä ja kattaa koko ketjun
toimitukseen asiakkaalle asti.

Hyödyt:
Ratkaisun ansiosta Jollyroomin varastotyöntekijät
voivat työskennellä missä vain. He siirtyvät tavaran luo
hoitamaan tehtävät. Näin suurempi määrä työntekijöitä
voi työskennellä pienemmissä tiloissa, mikä parantaa
tehokkuutta.

Liikkuvuus kaiken A ja O

Uskoa tulevaan laajentumiseen

Brother arvioi Jollyroomin tarpeet ja kuunteli
yrityksessä esiin nousseita ideoita. Työnkulkuun
ja kehitystarpeisiin tutustuttuaan Brother esitteli
ratkaisun, jonka lähtökohta on perinteinen
papereihin perustuva logistiikan hallinta, joka
päättyy lähetyksen toimitukseen asiakkaalle.
Ratkaisu kattaa koko ketjun toimitukseen
asiakkaalle asti.

Nyt kun ratkaisu on otettu käyttöön, Jollyroomin
varastotyöntekijät pystyvät työskentelemään
missä vain ja viemään työnsä tavaran luo. Ennen
tavarat piti siirtää työntekijöiden luo, mutta nyt tätä
ylimääräistä vaihetta ei enää ole. Siksi suurempi
määrä ihmisiä voi työskennellä pienemmissä
tiloissa, ja työskentely on tehokkaampaa.

Saapuvien kuljetusasiakirjojen skannaus
tapahtuu Brotherin skannereilla automaattisesti,
nopeasti ja tehokkaasti, ja skannatut asiakirjat
tallennetaan Jollyroomin tietokantaan. Kun tähän
yhdistetään kannettava ja langaton tarratulostin,
varastotyöntekijät pystyvät tekemään työtään
missä vain tuotannon tiloissa. Ratkaisu on tehnyt
Jollyroomille logistiikan hallinnasta paperitonta.

”Ratkaisun myötä voimme suhtautua luottavaisin
mielin tuleviin laajennuksiin, koska tuotanto
päästään käynnistämään välittömästi”, Kaspar
toteaa lopuksi.
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