
”RJ-4040 er en robust og bærbar skriver og en 
kompakt, rask og stillegående enhet. Det var 
viktig for oss at utskrift utføres raskt og enkelt i 
slakteriet og transport.” 
Per-Erik Finell, IT manager, Snellmanin 
Lihanjalostus (Snellman kjøttforedling)

Snellman
Snellman Group består av morselskapet Oy 
Snellman Ab og fem forskjellige næringsområder: 
bearbeiding av kjøtt, ferdigmat, foodservice, 
panini og kjæledyrmat. Snellman Lihanjalostus 
Oy er et familieeid selskap lokalisert i Pietarsaari, 
Finland. Selskapet har produsert kjøtt og 
kjøttpålegg av høy kvalitet i over 60 år. Selskapets 
historie går tilbake til 1951, hvor Snellman-
brødrene Kurt og Lars begynte å lage pølser i 
kjelleren. Siden da har Snellman vært assosiert 
med interessen for å produsere førsteklasses mat 
til sine kunder. Selskapet sysselsetter ca. 700 
personer på fabrikkene i Pietarsaari.       

“Vi bruker robuste mobile skrivere i flere av våre 
lastebiler. Holderne er festet til bilens dashboard 
som gir økt sikkerhet. Å skifte rull er nå både 
enkelt og praktisk, og utskriftskvaliteten er 
forbedre i forhold til tidligere skrivere”, forklarer 
Peter Björk.

Kunde case:

Snellman er avhengig av 

en mobil utskriftsløsning

Utfordringen:
Utskrift når ute på farten kan være utfordrende.  
En bærbar skriver som kan betjenes fra et 
nettbrett, og at skriveren kunne festet til lastebilens 
dashbord var nødvendig for Snellmans slakterier og 
transportvogner. Det var også ønskelig at skifte av rull 
måtte kunne gjøres raskere og enklere.

Løsningen: 
Brother presenterte en løsning basert på 
utskrift av kvitteringer direkte på slakteriet- og i 
transportvognene. Fra sitt nettbrett lager sjåførene en 
utskriftsrekkefølge på ordre, som samtidig sendes til 
slakteriets system. Utskrift av kvitteringer er raskere 
og det er lettere å skifte ruller. Klarheten i den trykte 
teksten gir bedre synlighet.

Fordelene:
Takket være Brother sin løsning kan sjåførene skrive 
ut kvitteringer direkte i lastebilene sine. I tillegg sendes 
all informasjon til slakteriets system.  
Snellman har også begynt å bruke en mindre mobil 
skriver ved produksjonsstedet.      



Lastebilsjåfør Peter Björk skulle bytte til et nyere 
nettbrett i sin lastebil. Samtidig foreslo han at den 
mobile skriveren han hadde i bilen også skulle 
byttes. “Jeg var ikke helt fornøyd med den forrige 
mobile skriveren. Jeg syntes vi alltid skal sikte 
høyere”. Peter vurderer fordeler og ulemper  ved 
endringene. IT-leder Per-Erik Finell støttet ham.  

Brother vurderte kravene til transportørene og 
presenterte en løsning basert på utskrift av 
kvitteringer direkte i lastebilene.  
Kravene inneholdt at holderen til den mobile 
skriveren kunne festes til lastebilens dashbord. 
Skifte av ruller måtte være enkelt, utskriftshastighet 
rask og utskriftskvalitet god. 

Snellman’s Per-Erik, Peter og Brother sin 
representant Mika Tyynelä samarbeidet om 
løsningen.   

Utfordringer ved utskrift ute på farten Fordelene med en robust mobil skriver

Peter er tilfreds med løsningen og anbefaler den til 
alle mobile arbeidsstyrker. “Bytte av rull er enkelt 
og raskt. Mine klienter har rost skarpheten i de 
trykte tekstene” legger Peter til.  

“Jeg anbefaler denne enheten til andre sjåfører 
også. Dette er en velfungerende løsning, og 
kvitteringer vil alltid bli skrevet ut to ganger,  
lettleste og raskt” sier Peter.

Peter er ikke den eneste som er fornøyd.  
“Vi har også begynt å bruke en mindre mobil 
skriver i lokalene hos Snellman”  
avslutter Per-Erik.  
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