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Jungheinrich får pris för ISM Online
Organisationen Service Association Germany e.V. har tilldelat pris till
Jungheinrich för ISM Online, ett styr- och övervakningssystem för truckflottor.

Vid den senaste av den årliga branschöverskridande kongress som Service
Association Germany e.V. håller, tilldelades ”Service Management Prize” till
Jungheinrich för ett styr- och övervakningssystem för truckflottor kallat ISM
Online (Information System for Truck Management). Systemet för
datainsamling, observation och analys av truckflottor är utvecklat av
Jungheinrich. Användaren kan framgångsrikt kontrollera sina truckflottor på
flera olika platser med truckflottor samtidigt.

Priset “Service Management Prize” utges årligen av Service Association
Germany, den största europeiska branschorganisationen för servicechefer.
Företag med innovativa tillvägagångssätt inom detta område kan ansöka om
priset. Den mest innovativa lösningen enligt deltagarna på kongressen
beslutas under mötet. “Denna eftertraktade utmärkelse visar att Jungheinrich
har gjort en korrekt analys av kundernas behov genom utvecklingen av ISM
Online och har introducerat en innovativ, praktiskt inriktad lösning på
marknaden“, sade Dirk Schulz som ansvarar för Corporate Customer Support
på Jungheinrich. Detta är den 20:e gången som priset “Service Management
Prize” har utdelats.
Kan få information från var som helst i världen
Åtkomst till den information användaren behöver erhålls via en säker
webbportal, Jungheinrich Management Portal. Detta möjliggör att man kan få
information från praktiskt taget var som helst i världen. ISM Online
kombinerar affärsdata med information från trucken. Tack vare bra
transparens av information i systemet kan användaren markant minska
driftskostnaderna för truckflottan.

Jungheinrich AG är en av världens största leverantörer av truckar, ställage och
lagerlösningar. Den årliga tillverkningen är över 85 000 truckar. Företaget har
totalt 11 000 anställda och en omsättning på över 2 miljarder Euro.
Jungheinrich Svenska AB är helägt av det tyska moderbolaget. Företaget har
ca 130 medarbetare och en omsättning på över 300 miljoner kronor.
Besök gärna www.jungheinrich.se för mer information.
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