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AUTOMATISERET INDVEJNINGSFLOW REDUCERER
RESSOURCEFORBRUGET PÅ DEPONERINGSANLÆG
Da Reno Djurs i 2016 skulle udfase deres gamle vejesystem på deponeringsanlægget i Glatved, udviklede Kemp & Lauritzen i samarbejde
med TO-Plus og Reno Djurs en løsning baseret på stregkoder, nummerpladegenkendelse og kameraovervågning af lasten. Den automatiserede
løsning sparer administration og giver optimal sikkerhed.

Deponeringsanlægget i Glatved tager mod mange typer affald herunder deponeringsaffald, som der stilles høje kontrolkrav til.
Det tager det nye system højde for ved at identificere køretøj og
last ved indvejning, aflæsning og udvejning. Når lastbilen kører
op på indvejningsvægten scanner chaufføren en stregkode, der
er knyttet til informationer om lasten, som er afgivet på forhånd.
Samtidig registrerer et sæt kameraer både nummerplade og last,
og sender disse data til Navision, der håndterer genkendelse/
godkendelse og efterfølgende fakturering.

”Det nye, strømlinede indvejningssystem har optimeret
dele af det manuelle arbejde og givet en væsentlig bedre
logning af trafikken på anlægget”, siger Jan Krüger
Bodholt, økonomichef hos RenoDjurs. ”Kemp & Lauritzen
har bidraget til at udvikle et fremtidssikret anlæg, der
er fuldt integreret med vores øvrige IT-systemer - ikke
mindst Navision.

”

Ingen mulighed for at snyde på vægten

”

Når last og transportør er godkendt, kan lasten køres til en
”celle”, som er beregnet til det specifikke affald. Er der tale
om deponiaffald, bliver maskinførerne automatisk orienteret
via information på deres tablet, og en maskinfører vil overvære
aflæsningen. Desuden giver stregkoden adgang til at åbne
bommen til ”cellen”. Og ved den afsluttende udvejning sikrer
nummerpladegenkendelse, at affaldsmængden er kontrollereret
og godkendt.

”

Last og transportør registreres via
stregkoder og kameraer

”Kemp & Lauritzen er gået til opgaven på en meget
positiv og fleksibel måde, som har åbnet op for en
hurtigere løsning og et bedre resultat”, fortæller Jan
Krüger Bodholt. ”Den gode proces har givet mulighed for
at forfølge nye idéer og generelt løfte hele projektet”.

RENO DJURS FORDELE

”

• Automatisering af kontrolsystemet sparer en del manuelt
kontrolarbejde på pladsen
• Integration med Navision letter det administrative
arbejde og fjerner samtidig en række muligheder for fejl i
sagshåndteringen
• Anvendelse af kameraer til registrering og genkendelse af
køretøj, chauffør og last sikrer optimal indvejning
• Sammenkoblingen af deponeringsanlæggets IT-systemet har
medført øget overskuelighed samt en entydighed, der gør det
nemmere at lokalisere og rette evt. fejl
• Logningen af aktiviteter på anlægget er væsentlig forbedret
• Kontrolsystemet er fremtidssikret og nemt at bygge videre på i
samspil med det øvrige IT-system
• Hurtigere løsning og bedre resultat som følge af Kemp
& Lauritzens fleksibilitet, kompetencer, projektstyring og
samarbejdsevne

