CASE

ÅrhusKarlshamnDenmark A/S
valgte BUANCO fordi systemet kunne tilpasses præcis
til de ønskede krav om en brovægt og chaufførernes
mulighed for adgang til området døgnet rundt
AarhusKarlshamn Denmark A/S (AAK) har samarbejdet med BUANCO siden 1992, som
udover at være leverandør af kantinebetalingssystem, kortfabrik og adgangskontrol,
også har udviklet en ny smart vejefunktion. Og så kunne BUANCO-løsningen endvidere integreres med SAP-ordresystemet. Det gode samarbejde gennem årene var
også en af grundene til, at BUANCO blev valgt, da der skulle indkøbes nye løsninger.
Til hele det nyindhegnede fabriksområde var der behov for kontrolleret adgang for alle,
der har deres daglige gang på området, for eksempel medarbejdere, håndværkere,
gæster og chauffører. AAK fik derfor i samarbejde med BUANCO udviklet en elektronisk portbetjening, som er let at betjene for alle brugere.
BUANCO leverer komplette

”Udover at vi har købt nogle standardprodukter fra BUANCO, har vi benyttet os af, at

integrerede driftssystemer til bl.a.

BUANCO også er et softwarehus med egne softwareingeniører. Dette gjorde, at valget

virksomheder, hospitaler og ud-

ikke var svært at træffe, da vi også skulle have adgangskontrolsystemet koblet sam-

dannelsesinstitutioner med fokus

men med en vejefunktion og vores ordresystem, så det dækkede præcis vores behov.
Løsningen består af nogle interaktive og flot designede touch-skærme, som ved
hovedindgangen fungerer som elektronisk portner. Chaufførerne, der typisk ikke taler
dansk, kan vælge eget sprog og via gyldigt ordrenummer får de adgang til området
og modtager en bon med information om, hvortil han skal køre. Hvis chaufføren skal
afhente varer, skal han køre til brovægten og får vejet og registreret den tomme tankbil
for derefter at køre til påfyldningsområdet. Derefter kører han tilbage til brovægten og
får registreret omfanget af påfyldningen og forlader atter fabriksområdet. I forløbet med
udvikling og implementering af det nye koncept har vi oplevet BUANCO som en god
og professionel sparringspartner på området. De har været gode til at komme med
kritik samt konstruktive forslag i udarbejdelsen af vores nye produkt, og BUANCOs
mange års erfaring på markedet har været med til, at vi har fået et produkt, som passer godt med de tanker, vi havde gjort os”, siger project manager Steen Hansen, AAK.
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på kantinebetaling, adgangskontrol og tidsregistrering.

