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FAKTA HOMMA
Ennakoivaa huoltoa yhteistyössä asiakkaan kanssa!

TOMRA
PULLOVIESTI   

02 2016

Toimintavarmojen ja laadukkaiden tuotteiden lisäksi TOMRA 
tunnetaan kaupan alalla luotettavana toimijana, joka seisoo 
sanojensa takana niin laitteiden ominaisuuksien kuin sovittujen 
toimitusaikojenkin suhteen. 

TOMRA on kehittänyt kokonaan uuden tunnistusteknologian 
oikeiden panttihyvitysten varmistamiseksi, jotta mahdolliset 
panttihuijaukset saadaan estetyksi. T-9 automaatissa oleva 
täysin uusi kamerateknologiaan pohjautuva Tomra Flow 
tunnistusmenetelmä on erittäin luotettava. Ainoastaan Tomran 
laitteissa on tämä täysin kameratunnistukseen perustuva konenäkö. 

TOMRAn tuotevalikoima uudistuu jatkuvasti - TOMRA 
Flow-tekniikka tulee syrjäyttämään perinteisen laser-skannerin 
vanhentuneena tunnistusmenetelmänä kaikissa tuoteryhmissä. 
Skanneri ei kykene EAN-koodiluvun lisäksi tuottamaan muuta 
juomapakkausten yksilöintiin tarvittavaa informaatiota.

Tunnemme vastuumme ja kehitämme järjestelmiämme 
tavoitteena tarkempi tunnistus, kuluttajien oikeudenmukainen 
kohtelu sekä sujuva palautustapahtuma.

Jo yli puolet huoltokutsuista saadaan ratkaistua puhelintuella 
tai etähuollon kautta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tomra 
on kehittänyt seurantajärjestelmän, jonka avulla voimme olla 
yhteydessä myymälään jopa ennen mahdollista käyttökatkosta. 
Tomra pyrkii olemaan asiakkaisiinsa yhteydessä proaktiivisesti, 
jolloin pääsemme yllättämään asiakkaan positiivisesti, kun 
virhetilat huomataan jo ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä 
pullonpalautuksessa. Tämä uusi palvelumme onkin otettu 
erittäin tyytyväisenä vastaan myymälöissä.

Tomran vasteaika huoltopalveluille ylläpitosopimusasiakkaille 
on keskimäärin  alle 4 tuntia.

    TOMRA PITÄÄ, MINKÄ LUPAA 

Tomran  T-9 - ylivoimaisesti maailman 
myydyin pullonpalautusautomaatti. 
Kolmessa vuodessa myyty jo 10.000 
T-9 automaattia!

Maailmanlaajuisesti myydyin T-9 

Tomra-automaatit täyttävät 
kaikkien markkinoiden 
vaatimukset. Tällä het-
kellä Tomra-järjestelmiä 
on toiminnassa jo runsaat 
75.000 yli 40 maassa.
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TOMRA FLOW – NOPEA, TARKKA JA TURVALLINEN KONENÄKÖ
TOMRA FLOW- tunnistusmenetelmä on Tomran  kehittämä kamerapohjainen konenäköteknologia, joka mahdollistaa 
suuren palautusnopeuden lisäksi  erittäin tarkan tunnistuksen ja  oikean pantinmaksun – samalla estäen tehokkaasti 
panttihuijaukset. T9-automaatin konenäön läpileikkaus:

1. Tomra Flow 360 asteen tunnistus
- erittäin tarkka digitaaliseen kuvadataan perustuva  
 juomapakkauksen yksilöinti 
- EAN-koodin luku usealla kameralla samanaikaisesti + kuvien  
 ristiintarkistus
- mahdollistaa uusien tunnistemerkintöjen käyttöönoton

2.  Tomra Sure Return -  jatkuva videokuvaus 
- jatkuva videokuvaus hahmon tunnistamiseksi
- pakkauksen kulkusuunnan seuranta estää takaisinvedon
- mahdollistaa tarvittaessa myös pakkauksen värin tunnistuksen

3. Palautustapahtuman katkeamaton seuranta 
- kameroiden ja Reflector-yksikön aukoton palautustapahtuman  
 kontrolli 
- estää tehokkaasti huijausyrityksiä

4. Metallintunnistus 
- vähentää ratkaisevasti vilpillisen palautuksen mahdollisuutta
- tärkeä elementti pakkauksen tunnistuksen varmistamiseksi
- estää materiaalien sekoittumisen / kulkeutumisen väärään  
 lajittelukohteeseen

5. Painontunnistus 
- painon tunnistuksella estetään täysien pakkausten palautukset
- vähentää juomajäämien kulkeutumista laitteistoon
- varmistaa pakkauksen oikean tunnistuksen

6. Nopeus
- palautusnopeus jopa 80 pakkausta minuutissa
- syöttökuljettimen rakenne estää pakkausten kieppumisen 
- palautusaukon ja kuljettimen väli pieni - estää pakkauksen  
 pysähtymisen syöttöaukolle

7. Puhtaus 
- pakkausta ei pyöritetä – neste ei lennä eikä lika leviä –  
 vähemmän pestävää
- kamerat, videokamera ja heijastinpinnat sijoitettu kauas  
 kuljettimelta
- avoin laiterakenne likaantuu vähemmän ja on helppo puhdistaa

8. Luotettavuus
- moninkertainen tunnistus – oikea hyvitys 
- palautusvilpin yritykset keskeyttävät palautustapahtuman

9. Sujuvuus 
- nopeus tekee palautustapahtumasta sujuvan ja miellyttävän 
- asiakasvirran nopeus estää jononmuodostusta 
- monikielinen kosketusnäyttö ohjaa palautustapahtumaa

10. Helppokäyttöisyys myös henkilökunnalle
- helppo puhdistettavuus – lyhyempi pesuaika
- T-9 ohjaa koko laitteistoa ja opastaa vikatilanteissa
- säiliöraporttien kuittaus taustalaitteelta asiakasta häiritsemättä

Yllä kuvatun ominaisuuksien yhdistelmän voi tarjota vain Tomra!

10 syytä valita Tomran T-9 palautusautomaatti
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Tomra tunnetaan kaupan alalla erittäin luotettavana ja asiantuntevana toimijana ja toimittajana. Tomran 
vahvistamiin toimitusaikoihin voi aina luottaa - niin laitteistojen toimituksissa kuin huoltopalveluissakin. 

Kehittääksemme toimintaamme edelleen, olemme kiinnostuineita kuulemaan 
asiakkaidemme mielipiteen laitteidemme toiminnasta sekä  huoltotoimintojen, asiakastuen ja 
jälkimarkkinointipalveluiden sujuvuudesta. 
Olemmekin  yhteydessä asiakkaisiimme noin kolmen viikon kuluessa asennuksesta sekä ennen 
valmistajan takuuajan umpeutumista. 

Saamamme palautteen mukaan  

-  87% asiakkaistamme ovat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä Tomra-laitteiden toimintaan.  
 Loput 13% kertoivat Tomra-laitteiston toimivan melko hyvin. 
- 98% asiakkaistamme ovat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä huoltopalveluihimme.  
 Loput 2% ovat melko tyytyväisiä. 
- Tyytymättömiä ei viimeisimmissä kyselyssä tullut esille.

Alla muutamia asiakaskyselyn vapaita kommentteja:

”Erittäin hyvin on pelannut.”

”Olivat pääkonttorilta suositelleet konetta, että jos haluat parhaimman koneen, ota T9.“ (T-9+EasyPac)

”Olen oikein tyytyväinen koneisiin, ravaaminen pullohuoneeseen on vähentynyt alle puoleen.”   
(T-9+MultiPac6)

Palauttamalla pantilliset juomapakkaukset 
arpajaistoiminnolla varustettuun 
palautusautomaattiin, voit osallistua 
Eväitä Elämälle-panttiarpajaisiin. 
Osallistumalla tuet oman alueesi 
Pelastakaa Lapset-järjestön toimintaa sekä 
syrjäytymisvaarassa  olevia lapsia ja nuoria.

Eväitä Elämälle-arvonnassa myös sinä 
voit voittaa: Pääpalkintona on 100 000 
euron lahjakortti sekä useita pienempiä 
palkintoja. Voit valita, kuinka suuren osan 
palautuksista laitat arvontaan,  
koko summan vai osan siitä.  Lue lisää 
www.pelastakaalapset.fi ja www.parpa.fi. 

PULLONPALAUTUKSESSA LIIKKUU SUURET SETELIT
Tiestikö, että Suomessa palautusjärjestelmän 
läpi kulkee vuodessa yli 300 miljoonan 
euron suuruinen rahavirta! Kyseessä ei siis 
ole pelkästään kuluttajan saama yksittäinen 
panttihyvitys, vaan todella iso summa 
rahaa: Esimerkiksi vain 1% aiheettomat 
panttihyvitykset järjestelmässä aiheuttaisivat 
vuodessa yli 3 miljoonan tappion 
panttijärjestelmälle!

Tyhjien juomapakkausten automaattinen 
vastaanotto edellyttää palautettavien 
pakkausten tarkkaa analysointia, jotta 
panttiarvon mukaiset hyvitykset toteutuvat 
oikein. 

Koska pullonpalautuksessa liikkuu iso raha, 
saattaa se houkutella väärinkäytöksiin. 

Sen lisäksi, että Tomran 
palautusjärjestelmissä on usempi 
ominaisuus, joiden avulla mahdollinen vilppi 
huomataan, olemme kehittäneet Receipt 
Control palvelun. 

Receipt Control-toiminto varmistaa, että 
hyvityskuitin voi käyttää vain kerran, 
eikä palautustietoja pääse väärentämään. 
Pulloautomaatti lähettää tiedot kustakin 
palautustapahtumasta myymälän 
kassajärjestelmään sähköisesti. Asiakkaan 
lunastaessa hyvityksen kassalta, kuitin 
tietoja verrataan palautusautomaatin 
lähettämiin tietoihin, jolloin mahdolliset 
kuittiväärennökset huomataan heti. 

Vilpinyritys katkaisee palautustapahtuman ja 
kertoo sen myymälän henkilökunnalle.

Katso Esko Valtaojan video  
kiertotaloudesta Palpan sivuilta:  
www.palpa.fi tai  
https://youtu.be/9W23Klz68U0

TOMRA ON LUOTETTAVA 
YHTEISTYÖKUMPPANI

PULLONPALAUTUS-
AUTOMAATIN 
KAUTTA VOI MYÖS 
AUTTAA! 
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OY TOMRA AB 

Elannontie 5
01510 Vantaa
Puh: 09-825 48 20
www.tomra.fi 

TOMRA KESKUSHUOLTO: 
ma-pe klo 8-21
la klo 8-18
su klo 12-18

09-825 48 230

huolto@tomra.com
www.tomra.fi
myynti@tomra.com

Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

TOMRAn keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla! 

Muistattehan ilmoittaa 
asiakasnumeronne sekä huoltoa 
kaipaavan laitteen sarjanumeron,  
kun tilaatte huollon. 
 
Tiedot löytyvät laitteisiin 
kiinnitetyistä tarroista   
(Katso yllä oleva kuva.)

Joulurauhaa ja menestystä 
uudelle vuodelle!

EuroShop messut on kaupan alan suurin tapahtuma, joka 
järjestetään  5. – 9.3.2017  Düsseldorfissa Saksassa. Tomra 
on taas mukana esittelemässä kehittämiään alan johtavia 
tuotteita. Tervetuloa tutustumaan uusimpiin innovaatioihimme 
osastollemme, Halli 7a/osasto B07. 

Olemme lahjoittaneet tänäkin vuonna joululahjoihin 
varaamamme rahat Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja 
Suomen Punaisen Ristin  Hyvä Joulumieli -keräykseen, jolla 
tuetaan vähävaraisten perheiden joulunviettoa.

Tehdaskunnostettuja T-820 automaatteja nyt 
todella edullisesti! Kysy lisää Tomrasta.


