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ASIAKASREFERENSSI

Wernsing Feinkost 
Turvallisempi työympäristö 
langattoman viestinnän avulla

Haaste
Kun Ascom ja elintarvikevalmistaja Wernsing Feinkost keskustelivat ensimmäistä 
kertaa viestintäratkaisusta, ensisijaisen tavoitteen kerrottiin olevan työntekijöiden 
turvallisuus. Jakelukeskuksen henkilökunta työskentelee usein yksin, joskus 
kylmävarastoissa, joiden lämpötila on -25 astetta. Tällaisissa olosuhteissa 
pienelläkin  tapaturmalla voi olla vakavia seurauksia. Siksi ratkaisun tuli maksimoida 
yksin työskentelevien turvallisuus. Asiakas toi esille myös muita tärkeitä seikkoja. 
Päivittäinen kuorma-autojen lastaus on aikaa vievää ja kallista yrityksen varasto- ja 
jakelulaitoksessa Essenissä, Saksassa. Yritykseltä puuttui integroitu 
viestintäratkaisu, joka voisi samanaikaisesti optimoida työntekijöiden turvallisuuden 
sekä logistiikkavirran. Ascomille annettiin tehtäväksi suunnitella räätälöity, 
skaalautuva ja kattava IP-pohjainen viestintäratkaisu.
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Ascomin ratkaisu
Työntekijöiden turvallisuuskysymys ratkaistiin henkilökohtaisella 
turvahälytysjärjestelmällä, ja siihen liittyvillä vankkatekoisilla ja kompakteilla 
Ascom d62- ja Ascom d81 -puhelimilla. Niiden avulla vaikeuksissa oleva työntekijä 
voi tehdä hälytyksen toisille, ennalta määritetyille työntekijöille painamalla 
integroitua hälytyspainiketta. Kaatumis- ja liikkumattomuustoiminnot lähettävät 
hälytyksen automaattisesti myös silloin, kun työntekijä ei pysty liikkumaan 
tai on muuten toimintakyvytön.

Ratkaistakseen varaston liikennevirran haasteen Ascom kehitti erityisen 
paikannusjärjestelmän. Kuljettajat, jotka saapuvat lastaamaan ajoneuvonsa 
Wernsing Feinkostin varastolle, saavat käyttöönsä Ascom d81 -puhelimet. Puhelimet 
näyttävät jokaiselle kuljettajalle heille osoitetun lastausrampin. Laitteet antavat 
myös paikan päällä oleville liikenteenohjaajille yleiskuvan kaikista ajoneuvoista. 
Varastolta poistuessaan kuljettaja asettaa puhelimen "älylaatikkoon", joka tallentaa 
ajoneuvon rekisterinumeron ja avaa puomin automaattisesti.  

Wernsingin ratkaisun taustalla oleva ohjelmisto on Ascom Unite Connectivity 
Manager (CM). Se arvioi, priorisoi ja jakaa tietoja ja viestejä matkapuhelimiin 
varmistaen sujuvan ja integroidun viestintäjärjestelmän. Unite CM-järjestelmän 
joustavuuden ansiosta Wernsingillä on mahdollisuus lisätä siihen muitakin teknisiä  
hälytyksiä.  
 
Wernsing Feinkost
Vuonna 1962 perustettu Wernsing Feinkost GmbH on kasvanut merkittäväksi 
elintarviketuottajaksi. Sen Essinissä sijaitsevassa  tuotantolaitoksessa jalostetaan 
vuosittain yli 500 000 tonnia perunaa. Yritys on ostanut myös useita 
elintarviketuottajia, jotka yhdessä Wernsing Feinkostin kanssa muodostavat 
Wernsing-konsernin. Konsernin palveluksessa on noin 3 100 työntekijää ja sillä 
on tuotantolaitoksia Saksassa, Alankomaissa, Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa.
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"Ascomin kattavat viestintäratkaisut 
ovat parantaneet työntekijöidemme 
turvallisuutta ja tehokkuutta. Lisäksi 
ratkaisun skaalautuvuus auttaa 
suojaamaan investointejamme. 
Olemme iloisia siitä, että saimme 
Ascomista vahvan ja luotettavan 
kumppanin.”  

Christian Lübbers, IT-johtaja, Wernsing Feinkost
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