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Laadukasta tuotemerkintää

YRITYS

EnviOn – Älykäs
merkintäalan yritys
EnviOn on tuotemerkintään erikoistunut yritys,
joka toimittaa merkintälaitteita teollisuuden
tuotantolinjoille.

M

onet tuotteet tarvitsevat valmistumisensa jälkeen ennen matkaa loppuasiakkaalle yksilöintitiedon, tunnuksen,
leiman tai etiketin. Metsä-, rakennusja elintarviketeollisuus sekä monet muut toimialat ovat erilaisten merkintätietojen käyttäjiä.
EnviOn on tuotemerkintään erikoistunut
yritys, joka toimittaa merkintälaitteita teollisuuden tuotantolinjoille. EnviOn markkinoi
alan johtavia merkkilaitteita, jotka tulevat
pääosin Saksasta ja Italiasta. Pitkät takuuajat
ja isot mustesäiliöt pitkällä vaihtoajalla ovat
laitteiden perusominaisuuksia.
Merkintälaitteiden markkina on enimmäkseen laitteiden vaihtoa uusiin. Tätä silmällä
pitäen EnviOn on kehittänyt älykkään muun-
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timen, jolla tiedonsiirto vanhalta laitteelta
uudelle onnistuu sujuvasti ilman pitkiä toimintakatkoksia.
Palvelun toimivuus ja nopeus on EnviOnin
ykköskriteeri asiakassuhteissa. Laatu, toimintavarmuus, luotettavuus, nopeat toimitusajat
ja yksilöllinen toimialaosaaminen ovat yrityksen vahvuuksia. Erityisosaamista vaativat
muun muassa sahojen pölystä ja tärinästä aiheutuvat häiriöille alttiit olosuhteet, joihin on
kehitetty omia toimivia sovelluksia.
Omaa tuotekehitystä EnviOn tekee myös
automaatiopuolella, missä liikkuvat tai erikokoiset tuotteet tuovat oman mausteensa
tulostukseen. Jokainen tapaus on EnviOnille
positiivinen haaste kehittää sovellus onnistuneeseen merkintään.
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V

anhan päätyleimauslaitteen epävarma toiminta sekä runsas huolto- ja korjaustarve söi liikaa energiaamme. EnviOn
tarjosi tilalle järjestelmää, josta saimme heti alkuun hyvän
vaikutelman. Heidän esittelynsä yhdistettynä pariin asiakaskokemukseen sai meissä aikaan luottavaisen olon.
Uusi tulostin vaihtui vanhan tilalle hämmästyttävän nopeasti,
suorastaan heittämällä yhden työvuoron aikana. EnviOn oli tehnyt etukäteisvalmistelunsa huolella ja he tiesivät tarkkaan, mitä piti
tehdä.
Vuoden käyttökokemuksen perusteella meillä on käsissä todella
luotettava ja varmatoiminen laite, jota on helppo käyttää.Voin kokemuksesta sanoa laitteen toimivan niin hyvin, että unohdamme jopa
ohjausyksikön käyttörutiinit, kun emme niitä pitkään aikaan tarvitse.
Oma aktiivisuus on tärkeää onnistuneen laitehankinnan kannalta. Hinta ei ole määräävä tekijä, sillä tasavahvoja vaihtoehtoja
löytyy useita. EnviOn ei ollut meille itsestään selvä valinta, mutta
ensivaikutelma heidän kaikilta osin laadukkaasta toiminnastaan on
osoittautunut käytännössä todeksi.
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Olemme odottaneet 20 vuotta
tällaista mullistusta merkintäalalla.
Nyt kun se on totta, olemme
erittäin tyytyväisiä.

uutavaran kylkeen kirjoittava printteri on meidän juttu.
Höylätty, mitallistettu ja lujuuslajiteltu puutavara vaatii melko
pitkän merkinnän, joka kertoo mitä tavara on sekä sisältää
tietyt standardi- ja lupamerkinnät. Leimatun päämarkkinaalueemme ovat Suomi ja Ranska.
Kun puutavara kulkee höylälinjalla 120 metriä minuutissa, on
terävän ja hyvän tulostusjäljen tekeminen vaativaa työtä. Me pyrimme tulostamaan merkinnän metrin välein, joten tulostettavaa
riittää tiheällä syklillä.
EnviOnin toimittamien printterien jälki on ehdottoman hienoa.
Vaikka fontti on pientä, tulostusjälki on terävää, on kuin sanomalehteä lukisi. Printterit ovat käyttäjäystävällisiä, käteviä, siistejä ja
siten huolettomia käyttää.
Olemme odottaneet 20 vuotta tällaista mullistusta merkintäalalla. Nyt kun se on totta, olemme erittäin tyytyväisiä.
Meillä on kolmella linjalla lappeeseen kirjoittava printteri, sekä
neljäs asennuksessa. Tupakka-askin kokoinen mustekasetti ja sen
näppärä vaihto on sekin pelkkää plussaa.
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EnviOnilla on erittäin hyvää omaa osaamista
Suomessa. Heiltä löytyy valmiita ratkaisuja ja
he ovat valmiit tekemään lisää tuotekehitystä
ja räätälöintiä asiakastarpeen mukaan.

Helppo käyttää
ja ylläpitää

M

erkintätekniikan ylläpidon haasteellisuus ja korkeat kustannukset saivat meidät etsimään uutta ja luotettavaa
ratkaisua, joka toisi meille pitkän laitteiden käyttöiän ja
helpon käytettävyyden.
Löysimme tarjouskilpailun kautta yllättävän monta toimittajaa.
Kuuden tarjoajan joukosta päädyimme käymään EnviOnin kanssa
perusteelliset neuvottelut, joiden pohjalta vakuutuimme heidän
ja laitteiden toimintakyvystä.
Vaikka laitteet ovat tuontitavaraa, EnviOnilla on erittäin hyvää
omaa osaamista Suomessa. Heiltä löytyy valmiita ratkaisuja ja he
ovat valmiit tekemään lisää tuotekehitystä ja räätälöintiä asiakastarpeen mukaan.
Käyttöönotto piti aikataulun osalta kutinsa, käyttöönottokoulutuksen lisäksi saamme joustavasti puhelin- ja huoltotukea. Kahden kuukauden käytön aikana meille on tullut lisätarpeita, joihin
EnviOn on vastannut nopealla tuotekehityksellä.
Meillä on käytössä kaksi eri merkintälinjaa: sahatavaran päätymerkintä laivaleimauksella ja lujuuslajitellun höylätavaran lappeeseen tuleva asiakas-/markkinakohtainen leima.
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n puutavara sitten minkä laatuista tai kokoista tahansa, niin jokainen kappale leimataan ja mustetta kuluu päivittäin jonkinlainen määrä.Tulostusjäljen tummuussäätö vaikuttaa musteen
kulutuksen, jäljen pitää olla selkeää, muttei pikimustaa.
EnviOn on kilpailukykyinen musteen toimituksessa, lisäksi heidän
laite ei ole pelkästään musteen osalta rajattu heidän toimittamaan
musteeseen. Tämä on käyttäjäystävällistä ja joustavaa toimintaa.
Tutustuin EnviOniin kollegoiden kautta ja päädyimme tarjouksen kautta heidän printtereihinsä vuoden 2013 lopussa. Asennus
sujui simppelisti, käyttöliittymä toimii ja päivittäinen käyttö on
helppoa. Printtereiden toiminta ja tulostusjälki on laadukasta.
Itse tulostuslaitteiden hinnoissa ei ole merkittäviä eroja. Niinpä
ylläpidon toimivuus ja käyttökustannukset ovat tärkeässä roolissa
ja siinä musteella on oma painoarvonsa. EnviOn saa tässäkin suhteessa puhtaat paperit.
Kuivan sahapintaisen tavaran päätyleimaus kiinteällä tulostuspäällä on meidän ykkösjuttumme. Olemme sen kokonaistoimivuuteen hyvin tyytyväisiä.

ntisen sahatavaran päätyleimauksen elinkaari alkoi olla lopussa ja varaosien saannin kanssa alkoi tulla ongelmia. Asiakaslähtöisestä tuotannostamme yli 80 prosenttia menee vientiin
ja vaadimme kaikilta tuotantolinjojemme koneilta käyntivarmuutta ja luotettavuutta. Niinpä olimme pakotettuja hankkimaan
nopealla aikataululla uuden leimauslaitteen.
Tärkein kriteerimme uudelle laitteistolle oli nopea toimitusaika, toiminnallisuutta unohtamatta. EnviOn reagoi tarpeeseemme
sähäkästi ja heillä oli nopeasti valmis paketti toimittaa meille. Oma
tuttu asentajamme oli hyvin systeemissä sisällä ja asennustyö sujui
ongelmitta.
Tulostuslaitteen kanssa on ollut alkuun pientä säätämistä, mutta
EnviOnin palvelu on pelannut tässäkin suhteessa ja olemme saanet
apua nopealla toimitusajalla. Huoltotarvetta varten meillä on varattuna vaihtopää, jotta tulostus voi jatkua ilman taukoja.
Odotamme kesällä 2016 asennetulta printteriltä luotettavuutta
ja hyvää laatua. Leimaan haemme hivenen tummempaa värisävyä ja
EnviOnilta on tähän tarpeeseen sopiva muste tulossa.
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