Case study

Hvordan skape en
smart og
bærekraftig
kommune?

Laget for å sikre at barnehager får
mer tid med barna.
TotalCtrl AS har i samarbeid med
Halden kommune utviklet en
programvare for å redusere matsvinn
og kutte kostnader i barnehager og
sykehjem. Løsningen fokuserer på å
digitalisere manuelle rutiner.

Utfordring
1/3 av all innkjøpt mat
havner i søpla.
.

Løsning
Et digitalt verktøy for å
forbedre lageromsetning og
øke kontroll.

Resultat
20% redusert matsvinn etter
1 måneds bruk.

Løsningens funksjoner
Digitalt varelager | Rapporter | Analyser

Se hva som er i ditt
matvarelager til enhver tid
Med ett klikk gir TotalCtrl
Inventory deg en digital oversikt
over hva du har, hvor det er og når
varer går ut på dato.

Spar tid med
automatisering
Last opp ordrebekreftelsen i TotalCtrl
Inventory slik at alle i din avdeling
kan se når en leveranse kommer, og
hva den inneholder.

Bruk data for å bedre din
mathåndtering
Med TotalCtrl får du oversikt over
vareverdi og prisvariasjoner i sanntid,
det er enkelt å spore varer og å sikre at
maten blir brukt før det kjøpes inn
mer.

Ukentlige rapporter på nært
utløpende varer
Enkle rapporter vil fortelle deg hvilke
varer som snart går ut på dato. Du vil
dermed bidra til å forebygge
matsvinn og å bidra til å redusere
CO2-utslipp.

"Det har blitt mye enklere å ha oversikt over hva vi har til
enhver tid, og hvor mye vi bruker som gjør planleggingen
og hverdagen enklere. Et eksempel kan være
fryseboksen som ofte er uoversiktelig og man ender opp
med å kaste det som ligger nederst i boksen. Nå har vi
appen og kan se hva vi har i fryseren til enhver tid."
Jannicke Johansen
Styrer, Isebakke barnehage

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.
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