
pititeet ja langattomien sensorien 
reaaliaikainen datansiirto pilvipalveluun. 
Osa sensoreista kulkee ruokakuljetuksissa, 
jotta kylmäketjun toimivuus voidaan 
taata koko matkalta. Mobiilisovellukseen 
yhdistetyllä langattomalla mittapiikillä 
ruuan lämpötilojen mittaaminen on 
vaivatonta myös valmistuksen ja tarjoilun 
yhteydessä. 

Mobiilisovellus muistuttaa käyttäjiä 
suoritettavista omavalvontatoimenpiteistä, 
ja kirjaukset tehdään suoraan mobiili-
laitteella, jolloin data on heti saatavilla 
pilvessä. Sovellus myös ilmoittaa, 
mikäli kirjausten tulokset rikkovat 
etukäteen valittuja raja-arvoja. TempNet® 
pilvipalvelussa hoidetaan keskitetysti 
omavalvonnan hallinnointi, kaikkien mit-
tausten seuranta sekä tuloksista raportointi.
 

Polkka Oy:n kuuluu lain mukaan huolehtia 
omavalvonnasta HACCP -periaatteen 
mukaisella tavalla. Lain noudattaminen 
vaatii lukuisia kirjauksia ruuan lämpö-
tiloista aina tilojen puhtauteen ja hävikin 
määrään. Polkka Oy tarvitsi siksi ratkaisun, 
joka vähentäisi kirjauksiin kuluvaa aikaa, 
helpottaisi tulosten seurattavuutta sekä 
nopeuttaisi mahdollisiin ongelmiin 
reagoimista. Yleisemmällä tasolla oma-
valvonnan läpinäkyvyyteen toivottiin 
parannusta, minkä lisäksi viranomaisten 
kanssa viestintää haluttiin helpottaa. 

HAASTE OMAVALVONNASSA

Tehokasta Omavalvontaa Sensire TempNet® 
-järjestelmällä

Sensire vastaus Polkka Oy:n tarpeeseen oli 
TempNet® Omavalvonta, jossa yhdistyvät 
mobiililaitepohjaiset omavalvontatoimen- 

MONIKÄYTTÖINEN RATKAISU 

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy  on 
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Joensuun 
kaupungin omistama, pääasiassa ateriapalveluja 

omistajilleen tuottava osakeyhtiö.
Polkka Oy:llä on toimintaa 11:sta valmistus

keittiössä sekä 60:ssä muussa palvelukeittiöissä.



”Halusimme läpinäkyvyyttä tärkeimpiin 
ravintopalveluidemme prosesseihin – 
Jokainen keittiömme tulee ajantasaiseen 
laadunseurantaan.” Hannele Portman, 
Toimitusjohtaja, Polkka - Pohjois-Karjalan 
tukipalvelut Oy 

Langattomat mittapisteet varmistavat 
lämpötilanseurannan automaattisesti. Mo- 
biilisovelluksella suoritetut kirjaukset ovat 
nopeuttaneet omavalvontaa, minkä  lisäksi 
toimenpidemuistutukset parantavat ruoka-
turvallisuutta. Automaattiset hälytykset 
varmistavat ja nopeuttavat ongelmiin 
reagoimista,  mikä johtaa hävikin vähen-
tymiseen.

Tulosten seuranta on helppoa pilvi-
palvelussa, mikä on luonut kaivattua läpi-
näkyvyyttä. Tämä on auttanut palvelukoko-
naisuuden kehittämisessä sekä yhtenäis-  
tämisessä, minkä lisäksi viranomais-
yhteydenpito on helppoa yhteen paikkaan 
kootun datan ansiosta. Sensiren TempNet® 
-omavalvonta-järjestelmä on luonut asiak-
kaalle säästöjä niin ajassa, hävikissä kuin 
työn määrässäkin.  

HYÖDYT
•  Nopeuttaa kirjauksia ja    
 varmistaa toimenpiteiden  
 suorittamisen   

•  Automaattiset mittaukset   
 vähentävät ylimääräistä 
 työtä ja säästävät aikaa   

•  Mahdollistaa prosessin    
 kehittämisen ja     
 yhtenäistämisen    

•  Helpompi yhteydenpito    
 viranomaisiin 

•  Vähentää hävikkiä

YLIVOIMAISIA TULOKSIA

Myynti

020 799 9799 | myynti@sensire.com
www.sensire.com

Seuraa meitä


