


Vad är TimberTime?
TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. 

Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer 

och massaved.

Systemet är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta.



Funktionalitet i TimberTime?
- Schema:

Mottagningsplatsen anger öppettider och kapacitet

- Lossningstider:

Åkare bokar/aviserar när de kommer med timmer/massaved

- Enkelt

Stor möda har lagts på enkelhet och användarvänlighet

- Periodbokning:

Möjlighet att förhandsboka lossningskapacitet vid t.ex. gruppkörning

- Planföljamhet

Online visning av planföljsamhet via transaktioner från SDC

- Neutral plattform

Tillgängligt för alla oavsett organisation

- Meddelanden

Möjlighet att enkelt nå ut till åkare med information



Funktionalitet i TimberTime?
- Teknisk plattform via molntjänst:

Minimal installation krävs hos kunder och användare

- APP:

Åkare bokar/aviserar när de kommer med timmer/massaved

- Sortiment:

Möjlighet att avisera vilket sortiment som kommer

- Uppföljning

Via ett stort antal rapporter kan allt data som samlas in analyseras

- Timmerlager

Sorterat och osorterat timmerlager kan hanteras i TimberTime

- Lastning

TimberTime kan även användas för att boka lastningstider

- Externa system 

API för integration med externa system t.ex. transportledningssystem



Aktörer
Här beskrivs kortfattat de olika aktörernas roll i TimberTime:

- Mottagningsplatsen

Mottagningsplatsen anger öppettider samt ett lossningsschema med hur många 

bilar som de kan lossa för varje timme.

- Transportledare

Transportledare har möjlighet att förhandsboka tider vid t.ex. gruppkörning för 

att säkerställa lossningstider till sin organisation.

- Chaufförer

Chaufförer bokar sin lossningstid via mobil, fordonsdator eller pekplatta.

- SDC

Efter registrering i SDC skickas transaktion med volym, sortiment m.m. till 

TimberTime. SDC-transaktionen kan också användas som ankomstregistrering.

- Lossningschaufförer

När en bil lossas registrerar föraren detta i timmermaskinen.

- DataPolarna

Vidareutveckling, support och teknisk plattform



Boka tid i TimberTime
Användaren loggar in med sin användare

TimberTime fungerar i alla de flesta webbläsare



Boka tid i TimberTime
Klicka på den mottagningsplats som lasset ska lossas på

Användaren väljer sina egna favoritplatser



Boka tid i TimberTime
Klicka på den tidpunkt när du förväntas ankomma. Bokning klar!

Genom att klicka igen avbokas tiden.



Boka tid i TimberTime
Bilar som inte bokat lossningstid i förväg gör detta vid ankomst



Boka med mobilen
Lossningstider kan snabbt och enkelt bokas via mobil

App finns för Android, iPhone och Windows phone



Med pekplatta eller fordonsdator
TimberTime är anpassat för att användas på pekplatta



I lossningsmaskinen
Förarna i lossningsmaskinerna ser  kontinuerligt hur många som bokat lossning 

under dagen. 

När en bil lossas anges detta med en knapptryckning 



Leveransplan
Leveransplan för varje leverantör matas in. Levererad mängd 

uppdateras kontinuerligt via koppling till SDC.



Rapporter
TimberTime lagrar allt data i en SQL-databas ur vilken ett stort antal 

standardrapporter kan hämtas.

Kundspecifika rapporter kan skapas på begäran



Tekniken bakom
TimberTime är plattformsoberoende weblösning.

Systemet körs i Windows Azure (Microsofts molntjänst tillgänglighet 99,9%)

Enkel installation, förutom webläsare, krävs.

All administration görs via webgränssnitt.

TimberTime kan integreras med befintliga system.

Pris
Anslutningsavgift: 12 000 kr (per mottagningsplats inkl. utbildning)

Månadskostnad 1000 kr

Bokningskostnad 4 kr (betalas av mottagningsplatsen)

Klienter Gratis



Testa
Besök gärna www.timbertime.se och registrera en egen användare.

Det går bra att testa systemet genom att boka tider på DataPolarnas

mottagningsplats.

Mer information
Om du önskar mera information kontakta

Anders Marklund / DataPolarna AB

Tel 0910-73 22 90

Mob 070-371 20 90

Mail anders.marklund@datapolarna.se

Web www.datapolarna.se




