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Enpros Oy:n uusi ZeroWaste siirtoasiakirja -sovellus tekee jätteiden kuljettamiseen liittyvästä lakisääteisestä asiakirjojen
muodostamisesta, käsittelystä ja arkistoinnista nopeampaa sekä poikkeuksellisen vaivatonta. Ilmestyneen sovelluksen avulla
voi korvata perinteisen paperisen siirtoasiakirjan täyttämisen, arkistoinnin ja osapuolille lähettämisen kokonaan.
Lakisääteisenä jätteiden kuljetukseen vuonna 2012 tullut siirtoasiakirja, on synnyttänyt kuljetusliikkeille, käsittelylaitoksille
sekä valvoville viranomaisillekin haasteellisia ja aikaa vieviä käytännön tilanteita. Kolmen vuoden ajan säilytettäviä, sekä
jätteentuottajalle ja käsittelylaitokselle toimitettavia paperisia siirtoasiakirjoja saattaa syntyä yksittäisellä kuljetusliikkeellä
jopa satoja päivässä.
Enpros Oy tunnetaan kaupan ja teollisuuden jäte- ja ympäristöraportoinnin ZeroWaste ohjelmistosta, tarve sovelluksen
kehittämiselle tulikin suoraan yrityksen nykyisiltä asiakkailta.
” Tämä on ainakin Suomen ja varmaan maailman ensimmäinen mobiilisovellus paperisten siirtoasiakirjojen käytöstä
syntyvän kaaoksen korvaamiseksi. Kuljetusliike jätettä noutaessaan muodostaa, allekirjoittaa näytölle ja lähettää lopuksi
sähköisesti tallentuvan siirtoasiakirjan mobiilisovelluksemme avulla osapuolille alle minuutissa. Kun ottaa huomioon vielä
nopean toimistosta raportoinnin asiakkaille ja viranomaisille, työajan säästöt voivat olla vuositasolla valtavat” kertoo
myyntijohtaja Juuso Aaltonen Enpros Oy:stä.
Sovellus auttaa kuljetusliikkeiden lisäksi myös muita siirtoasiakirjan piirissä työskenteleviä yrityksiä.
Purkutoimintaan erikoistuneen VS Purku Oy:n Petri Alanderille on sovelluksesta monia etuja. ”Sovellus nopeuttaa ja
helpottaa kuljettajiemme toimintaa, kun siirtoasiakirjan tietojen kirjoittamiseen ja etsimiseen ei enää kulu aikaa. Myös
toimistossa tämä on helpotus paperien arkistoinnin poistumisen ja entiseen verrattuna murto-osan ajasta vievän
raportoinnin takia”, sanoo Petri.
”Uskomme että on vielä paljon ympäristönhuoltoon uusia ja tehokkaampia toimintatapoja keksittävissä, tämä ala on ehkä
hiukan jäänyt takamatkalle sähköisten palveluiden huomiolta. Pyrimme osaltamme muuttamaan tilannetta tuomalla
markkinoille fiksumpia digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat helposti ja edullisesti käytettävissä yrityksen koosta riippumatta”,
toteaa lopuksi Aaltonen.
ZeroWaste-siirtoasiakirja sovellus on veloituksetta kokeiltavissa kaikille halukkaille siirtoasiakirjaa toiminnassaan
tarvitseville yrityksille. Mobiilisovellus on nyt ladattavissa Google Play kaupasta. Sovelluksen avulla jätteen tuottajat,
kuljetusliikkeet ja jätteiden käsittelylaitokset tekevät lakisääteisen siirtoasiakirjan käytöstä erittäin sujuvaa.
Lue lisää ZeroWaste siirtoasiakirja-sovelluksesta täältä: http://www.enpros.fi/kuljetusliikkeet
Lataa sovellus Google Play:stä
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