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Utfordring Løsning Resultat

Digitalisert kontroll over
hva som går inn og ut av

matvarelageret.

Reduksjon av matsvinn,
total kontroll over

varelageret og redusert
tidsbruk. 

Mangel på kontroll og
tidskrevende

varehåndtering. 

Digitaliser prosessene for håndtering av
overskuddsmat.

Løsningens funksjoner
 Lagerfunksjon |  Kundefunksjon

TotalCtrl AS har utviklet en løsning som
digitaliserer matsentralers håndtering av mat. 

Fra manuell håndtering av varer som kommer
inn og ut, til digital kontroll og
automatisering.



Lagerfunksjonen

Digitaliser prosessene for håndtering av
overskuddsmat.

Lett å scanne inn produkter,
kartonger eller paller
Registrer produkter uten
strekkode manuelt
Få en oversikt over hva som er
på lager til enhver tid

Kundefunksjonen

Lett å scanne ut produkter,
kartonger eller paller 
Få en oversikt over hva som er
tilgjengelig for å hente
Vit til enhver tid hvor mye
handlevognen din veier
Etter besøket får du et referat
over det du har hentet ut på e-
mail



Spar tid, penger og bli med i kampen mot matsvinn 
Da vi jobbet i dagligvarebutikker under studiene, ble vi bekymret for fremtiden. Vi var vitne til
at enorme mengder mat ble kastet hver dag. Sammen startet vi vårt selskap, TotalCtrl, med
mål om å utvikle et digitalt verktøy som ville bidra til å bekjempe matsvinn samtidig som vi
sparer våre kunder tid og penger. Selskapet vokste raskt, og vi landet raskt vår første store
kunde.

Mye har forandret seg siden da. Fra et enkelt verktøy til revolusjonerende teknologi: Vår løsning
er rangert som en av verdens mest innovative av Retail Insider, og vi har blitt kåret til en av
Europas mest inspirerende matavsvinn-changemakere av European Food Waste Innovation
Network.

Kontaktperson  
Charlotte Aschim (CEO) 
M: +47 902 15 950
E: charlotte@totalctrl.no
TotalCtrl
Stenersgata 1A 0050 Oslo, Norge

"Som et resultat av høyt antall varer og
mye manuelt arbeid på lageret kontaktet

vi TotalCtrl for assistanse ved
automatisering av prosessene."

Christiano Aubert

CEO, Matsentralen Oslo


