
TempNet® Omavalvonta, TempNet® Truck 
ja TempNet® Storage.

Omavalvonnan mobiilisovelluksella ja 
langattomilla mittalaitteilla lämpötilan 
mittaus tuotantolinjasta on aikaisempaa 
helpompaa ja nopeampaa. TempNet® Truck 
tuottaa reaaliaikaista dataa ja reittitietoja 
kaikista kuljetuksista. TempNet® Storage 
helpottaa laadunvarmistuksessa labora-
toriossa ja varastoinnissa parantamalla 
olosuhdeseurantaa entisestään.

Kaikki mittausdata on kootusti käytössä 
TempNet® Cloud -pilvipalvelussa.  Helppo-
käyttöinen järjestelmä auttaa Arlaa 
prosessien optimoinnissa ja hävikin 
vähentämisessä. 

Arla tarvitsi toimivan tavan seurata 
maidontuotannon lämpötiloja tuotannossa, 
kuljetuksen aikana sekä varastoinnin 
yhteydessä. Käsin suoritettavat mittaukset 
veivät liikaa aikaa, minkä lisäksi paperiset 
muistiinpanot hankaloittivat datan koontia 
ja hyödyntämistä. Tarkka olosuhdeseuranta 
laboratoriossa, kylmävarastoissa ja kylmä-
kuljetuksissa oli äärimmäisen tärkeää, 
mutta aiemmin käytössä olleet järjestelmät 
eivät olleet riittäviä yhtiön tarpeisiin.

Arla halusi ratkaisun, joka tuottaisi tarkkoja 
mittauksia, auttaisi laadun-varmistuksessa, 
säästäisi työaikaa ja kokoaisi kaiken datan 
yhteen paikkaan.

Kokonaisvaltainen 
TempNet® -ratkaisu

ARLAN HAASTE

Parempaa ruuan kylmäketjun seurantaa 
Sensiren TempNet®:n avulla

Sensiren vastaus Arlalle oli kattava 
TempNet® -järjestelmä, johon kuuluvat 

PARAS RATKAISU

Arla Oy on yksi Suomen suurimmista 
ruuantuottajista. Yhtiön 10 meijeriä 
jalostavat vuosittain 280 miljoonaa 

litraa maitoa erilaisiksi myyntituotteiksi.



HYÖDYT

“TempNet® kertoo koko ajan tuotteiden 
varastoinnin ja kuljetusten reaaliaikaiset 
lämpötilat; näin voimme todentaa 
laatuamme.” Veli-Tapani Perälä, 
Jakelupäällikkö,  Arla Ingman Oy Ab 

Ottamalla käyttöön Sensiren TempNet® 
-järjestelmän Arla on säästänyt laadun-
valvontaan kuluvaa työaikaa ja mini-
moinut virheiden mahdollisuuden. Tämä
tarkoittaa vähemmän hävikkiä tuotantoket-
jussa ja sitä kautta tuloksen paranemista,

Järjestelmän muokattavuus antaa mahdol-
lisuuden seurata juuri haluttuja muuttujia 
ja täysi läpinäkyvyys tuotannosta aina 
kuljetuksiin ja varastointiin antaa mah-
dollisuuden datapohjaiseen prosessien.
kehitykseen. Sertifioitu teknologia auttaa 
niin raportoinnissa kuin seuranta-
tarkastuksissakin, tehden niistä nopeita 
ja vaivattomia. Arla on hyötynyt järjes-
telmästä tuotteiden parantuneen laadun 
muodossa sekä säästänyt merkittävästi
sekä työaikaa että rahaa.
  

Täysi läpinäkyvyys 
tuotannosta kuljetuksiin

•  Säästöjä työajassa
 – Nopea ja automaattinen      
        raportointi    

•  Vähemmän hävikkiä
 – Minimoi inhimilliset virheet 

•  Vähemmän kuluja
 – Parantuneet automaattiset      
        prosessit 

YLIVERTAISIA TULOKSIA
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