Oy Forcit Ab on suomalainen räjähdysainevalmistaja, joka aloitti toimintansa vuonna 1893. Forcit on jaettu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen: Forcit Explosives palvelee räjähdealan siviilipuolta ja Forcit Defence palvelee puolustusvoimia ja valmistaa puolustustuotteita. Oy
Forcit Ab:n tytäryhtiöitä ovat vuonna 2009 perustettu Forcit Sweden
AB, vuonna 2012 perustettu Forcit Norway AS ja vuonna 1971 perustettu
konsultointiyhtiö Oy Finnrock Ab. Forcit kehittää, valmistaa ja myy räjähteitä lähinnä pohjoismaisilla markkinoilla. Erikoistuotteita viedään
myös pohjoismaiden ulkopuolelle.
Forcitin asiakaslähtöinen työtapa huomioi haastavissa pohjoismaisissa
olosuhteissa työskentelevien asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja vaatimukset. Forcitin tuotevalikoimaa täydennetään maahantuoduilla räjähteillä ja tarvikkeilla.

Ota yhteyttä, kerromme lisää
Lari Laine

Puh: +358 (0) 40 8690 574
lari.laine@forcit.fi

Jussi Saavalainen

Puh: +358 (0) 40 8690 519
jussi.saavalainen@forcit.fi

>> FORCITGROUP.COM

Jami Kangasoja

Puh: +358 (0) 40 1726 508
jami.kangasoja@forcit.fi

GET CODED

Kokonaispalvelu
vaivattomaan koodien
hallintaan

F

orcit on kehittänyt järjestelmäkokonaisuuden, joka varmistaa tuotteiden jäljitettävyyden
tuotannosta aina räjähteiden loppukäyttäjälle asti. Forcit merkitsee tuotteensa yksilöllisellä tunnisteella, pienimmästä yksiköstä
suurimpaan tuotepakkaukseen.
Toimitamme yksilöllisiä tunnisteita
koskevan tiedon asiakkaillemme
toimitusten yhteydessä.

Direktiivi (2008/43/EY)
Kaikki räjähteet on merkittävä yksilöllisellä
tunnisteella ja räjähdettä on seurattava koko
räjähteen elinkaaren ajan. Tiedot tuotteiden
kulusta ja niiden käytöstä tulee säilyttää 10
vuotta ja tarvittaessa ne tulee luovuttaa viranomaisille. Direktiivin merkintävelvoite
astui voimaan 5.4.2013 ja seurantavelvoite
astuu voimaan 5.4.2015. Direktiivin tarkoitus
on vähentää räjähteiden väärinkäyttöä.

KOODIT

Asiakasportaalista on kaksi tasoa: CodeBox ja ForCodes, joista asiakkaamme voi valita käyttötarkoituksiinsa sopivimman palvelun. CodeBox on helpoin tapa vastaanottaa ja siirtää kooditietoa. Koodien hakutoiminto toimii 24/7 ja automaattinen arkistointi 10 vuotta tavaran
vastaanottamisesta, paperiarkistoa ei tarvita ja postikuluja ei synny.
ForCodes sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin CodeBox, mutta sen
lisäominaisuudet mahdollistavat varaston hallinnan ja työmaakohtaisen koodien käsittelyn jopa työkohteittain. Palveluun liitettävällä mobiililaitteella varmistetaan koodien helppo luenta ja tiedon reaaliaikainen käsittely. ForCodesin keräämän datan perusteella asiakkaan on
mahdollista luoda raportteja käyttömääristä oman seurantatarkkuuden rajoissa. ForCodes palvelussa jokaisella työmaalla voi olla useita
käyttäjiä ja käyttöoikeudet voidaan rajata jokaisella tasolla. Palveluumme on mahdollista tuoda myös muiden valmistajien tuotekohtaista kooditietoa.

Pohjoismaalaisena toimijana ja
Suomen suurimpana räjähteiden
valmistajana, haluamme varmistaa että asiakkaillamme on työkalut hoitaa asiat oikealla tavalla
– direktiivin vaatimusten mukaisesti.
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älitämme tuotekohtaiset yksilölliset tunnisteet asiakkaillemme vaivattomasti. Asiakkaamme voivat valita heidän
tarpeisiinsa sopivimman toimitustavan. Forcit tarjoaa täydellisen pakettiratkaisun: järjestelmän joka vastaanottaa ja tallettaa
koodeja, lisäksi se antaa mahdollisuuden etsiä kooditietoja 24/7.
Lisäominaisuuksiin kuuluu myös
tarkka varastosaldojen seuranta.
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