
OY FORCIT AB är en nordisk sprängmedelstillverkare som påbörja-
de sin verksamhet 1893 i Hangö, Finland. Forcit är uppdelat i tre olika 
verksamhetsområden: Forcit Explosives är sprängämnesleverantör i 
det civila medan Forcit Defence är leverantör till försvarsmakten och 
tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting består av sex nordiska 
spräng- och vibrationstekniska företag med totalt 85 anställda exper-
ter i Finland, Sverige och Norge. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer 
sprängmedel främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter ex-
porteras även utanför de nordiska länderna.

Forcits kundorienterade arbetssätt fokuserar på individuella behov och 
krav hos kunder som arbetar i nordiska förhållanden. Forcits produkt-
urval kompletteras med importerade sprängmedel och produkter.
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GET CODED



K underna får välja det som lämpar sig 
bäst för deras syften. CodeBox är det 

enklaste sättet att ta emot och överföra 
koduppgifter. Sökfunktionen för koder fungerar 

dygnet runt och tack vare den automatiska arkive-
ringen i 10 år från mottagande av produkten behövs inget pappers-
arkiv och tillkommer ingen frakt.

Helhetstjänst för 
 smidig kodkontroll

F orcit har utvecklat en heltäckande systemlösning 
som garanterar produkternas spårbarhet 

från produktion till sprängmedlets slutan-
vändare. Forcit gör en individuell märkning 
av alla sina produkter från minsta enhet 
till största produktpaket. 

Som Nordens största tillverkare av spräng-
ämnen vill vi garantera att våra kunder har 
de verktyg som behövs för att sköta saker 
på rätt sätt, i enlighet med kraven i direkti-
vet.

Vi levererar smidigt produktspecifika, individuella identifikationsupp-
gifter till våra kunder. Kunderna får välja det leveranssätt som lämpar 
sig bäst för deras behov. Forcit har en komplett paketlösning: ett sys-
tem som tar emot och sparar koder och gör det möjligt att leta efter 
koduppgifter dygnet runt. Bland tilläggsegenskaperna finns även en 
noggrann uppföljning av lagersaldo.

FORCITS PROCESS

SLUTANVÄNDARE

KODERKODERKODERKODER ARKIV

Kundportalen har 
två service nivåar: 
CODEBOX och FORCODES

ForCodes har samma egenskaper som CodeBox, men dess tilläggsfunk-
tioner gör det möjligt att styra förråd och hantera arbetsplatsspecifika 
koder enligt projekt. Med mobilapparaten som ansluts till tjänsten 
garanteras enkel läsning av koder och behandling av uppgifter i realtid. 
Baserat på insamlade data från ForCodes kan kunden skapa rappor-
ter om användningsmängd inom gränserna för uppföljningsprecision. 
I tjänsten ForCodes kan varje arbetsplats ha flera olika användare och 
användningsrättigheterna kan begränsas på varje nivå. I vår tjänst kan 
man även lägga till produktspecifik kodinformation från andra tillverka-
re.


