“Vi synes jo, at det har været det hele værd, for det hjælper os til at
stå meget stærkt i markedet. Digitalisering af hele produktionen og
kundernes mulighed for online tilgang til analyser og produktdata
giver en transparens, som ingen af vores konkurrenter kan tilbyde.
Og det bygger på hurtigt og stabilt internet.”

Erik Bech Thorsen, direktør

Thorsens Chipsfabrik oppefra, dec. 2015

Fibernet

Thorsens Chipskartofler A/S

Hastighed: 100/100 Mbit/s
Forbindelse: Fiberforbindelse
Leverandør: EnergiMidt
Etableret: 2014

Sortering, lagring og handel med chipskartofler
Antal medarbejdere: 12
Virksomhed startet i: 1993
Omsætning: Over 100 mio. kr. årligt

Hvorfor hurtigt internet?
Virksomheden havde en 2 Mbit/s ADSLforbindelse og havde flere udfordringer på grund
af den langsomme forbindelse. Kommunikationen
med både et tysk datterselskab og kunderne
haltede, specielt når tunge filer skulle sendes. Det
var også et ønske at digitalisere en række arbejdsgange, og alt sammen krævede hurtigt internet.

Digital kartoffelsortering i hallerne

Hvorfor fibernet?
Ledelsen ønskede en hurtig og stabil forbindelse,
men ingen leverandører ville levere fibernet i
første omgang, på grund af afstanden til deres net.
Men så skrev Børsen en artikel om virksomheden,
hvor udfordringen blev ridset op, og pludselig stod
leverandørerne i kø for at tilbyde fiber-løsninger.
Sortering med online registrering

Fra bestilling til installation: 4 uger
Installation og tilslutning: 1 dag
Oppetid: 99,99 pct.

Se også video om anskaffelsen

Pris, etablering: ca. 50.000 kr.
Abonnement: 2.000 kr./md.
Mulighed for opgradering: Ja
Maksimal mulig hastighed: 10/10 Gbit/s

Forventninger til løsningen
Thorsens Chipskartofler er en virksomhed, der
altid har vægtet gennemsigtighed højt, for det er
den, der giver kunderne tillid til virksomheden.
Der var forventninger om, at den nye hurtige
forbindelse kunne styrke transparensen - primært
ved at levere flere online data til kunderne i form
af analyser og detaljer om produktet.

Automatiseret og digitaliseret anlæg

Er løsningen tilfredsstillende?

Der er glæde over det hurtige internet

Der er meget stor tilfredshed med løsningen.
Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på at
få anlæg forbundet med internettet, dvs anlæg der
sorterer og analyserer kartoflerne og tilvejebringer
data til kunderne.
Så derfor er det helt afgørende, at forbindelsen til
internettet er stabil og hurtig. Og det er den.

Eksisterende arbejdsgange
Mange arbejdsgange er blevet digitaliserede og
automatiserede, således at de førhen mandskabskrævende opgaver nu varetages af maskiner og
systemer, der styres via nettet. Det forventes, at
der også fremover vil være flere områder, der kan
automatiseres, takket være det hurtige internet.
Se også video om effektkæden

Digital styring af anlæg

Nye forretningsområder

Stregkoder hjælper kunder til at følge varerne online

Der er netop implementeret et nyt stregkodebaseret system i anlægget, som gør det muligt at
følge hver eneste leverance af kartofler - online
- hele vejen gennem systemet. Online data for
sortering, analyser og løbende kvalitet lægges ud
via nettet, hvilket giver kunderne fuld transparens
hele vejen rundt.

“Hvis din virksomhed vil udvikle sig, så følg med udviklingen.
Vi lever i en digitaliseret verden, så lynhurtigt internet er altså en
forudsætning for at være med!
Bare mas på med alle midler for at få leverandørerne til at hjælpe
med en hurtig forbindelse.”

Erik Bech Thorsen, direktør
Se mere om dine
bredbåndmuligheder på
www.ens.dk/bredbaand

