CONNECTED FOREST™

Harvest
DIGITALISERADE FLÖDEN
CFHarvest från Trimble Forestry är ett
planerings- och driftstyrningssystem för
avverkning och skogsvårdstjänster.
Med CFHarvest får skogsföretagen större
kunskap om avverkningsmängd och
avverkningsplats, vilket gör att de kan minska
lagerhållningen vid vägkanten och i terminaler.
Entreprenörer förbättrar produktiviteten
hos avverkningsteamen och kan hantera
alla maskinmärken med ett system som är
skräddarsytt för deras behov.
SaaS-tjänsten i CFHarvest fungerar smidigt
från skogen till kontoret med hjälp av en
webbaserad applikation för arbetsplanering, en
mobilapp och en applikation i skördaren.

MASKINOBEROENDE & SAAS
CFHarvest integrerar schemaläggningsverktyg i
skördarens och skotarens programvarusystem,
vilket gör det lättare att utföra arbetet och
rapportera snabbare. Dessutom bygger
lösningen på en beprövad SaaS-modell som
ger en tydlig bild av lagernivåerna genom hela
inköpskedjan, inklusive skördeproduktion,
speditionsproduktion och lagring vid
vägkanten.
CFHarvest kräver ingen separat eller speciell
maskinvara. Den använder skördarens och
skotarens befintliga fordonsdatorer.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Viktiga egenskaper

ETT SYSTEM FÖR BLANDADE
FLOTTOR

►

Förvaltning av resurser och kapacitet

►

Planering av arbete

CFHarvest håller samman alla maskinmärken
i ett enda system, vilket garanterar en effektiv
och smidig drift. CFHarvest har utvecklats i nära
samarbete med skördarföretag som Ponsse,
John Deere, Komatsu och Ecolog.

►

Planering och uppföljning av
verksamheten

►

Rapportering av arbete

►

Kvalitetsinspektioner

►

Uppföljning av kvalitet

►

Integrering med data från skördare

►

Integrering med uppgifter från skotare

►

Rapportering

ÖKAD EFFEKTIVITET OCH
PRODUKTIVITET
CFHarvest förbättrar driftskostnaderna,
produktionskapaciteten och den logistiska
effektiviteten, vilket leder till en starkare och
mer transparent bearbetningskedja.
Bättre samarbete mellan skogsbolagen och
deras entreprenörer leder till ökad kontroll av
bemanning och utrustning, ökad transparens
och bättre planering. Slutresultatet är
minskade kilometerkostnader på grund av
mindre transporttid för maskiner, bättre
lagerkontroll och ett totalt sett ett mer effektivt
partnerskap.
Funktioner för bemanningsplanering som
integreras i både skogsbruks- och vägplanering
minskar de genomsnittliga lönekostnaderna
och ökar vinsten, vilket resulterar i ett smartare
produktionsflöde.

CFHarvest DIGITALISERADE FLÖDEN
Tjänsten använder den senaste standarden från StanForD för att överföra
information till berörda parter.

Vem drar nytta av detta?
Skogsföretag
►

Information i realtid om avverkat virke och
var det finns.

►

Minskad lagerhållning vid vägkanten och i
terminaler.

►

Minskade avverkningskostnader och
minskade genomsnittliga kostnader för andra
typer av arbeten.

►

Prognos av planerat virkesflöde till lager vid
vägkanten.

►

Säkerställd spårbarhet för träets ursprung.

Entreprenörer

“CFHarvest-lösningen från Trimble Forestry ger
entreprenörerna användarvänliga verktyg för att
hantera arbetsordrar.”
Hannu Alarautalahti
SVP, produktion, Metsä Group (skogsbolag)

►

Bättre produktivitet för din vagnpark.

►

Ökad intäkt per maskin.

►

Hantera en blandad maskinpark med ett
enda system.

►

Mindre arbetsområden.

►

Större avverkningsytor och fler ytor i samma
arbetsorder.

►

Lägg mindre tid på mätning och rapportering
och få mer tid till produktion.

Fältpersonal

“CFHarvest är lätt att använda och gör det dagliga
arbetet betydligt smidigare. Du kan använda
CFHarvest med en smartphone, så det krävs
inga dyra inköp av utrustning. Dessutom är
arbetsplaneringen mycket smidig med CFHarvest.”

►

Mindre manuell rapportering.

►

Hitta till avverkningsplatsen.

►

Bättre kommunikation och större säkerhet
med hjälp av online-meddelanden.

►

Meddelanden om arbetssäkerhet.

Teemu Moilanen
Kuljetusliike Veljekset Moilanen (entreprenör)
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