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FLYSELSKAP ERSTATTER PENN OG
PAPIR MED TOUGHPAD FZ-G1
Det europeiske transportflyselskapet West Atlantic har i mange år brukt penn og papir i forbindelse med logistikken. Nå har
selskapet skrotet denne gammeldagse løsningen til fordel for Panasonics Toughpad FZ-G1.
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Flyselskap erstatter penn og papir med Toughpad FZ-G1
Det europeiske transportflyselskapet West Atlantic har i
mange år brukt penn og papir i forbindelse med logistikken.
Nå har selskapet skrotet denne gammeldagse løsningen til
fordel for Panasonics Toughpad FZ-G1. Hvilket reduserer
tiden som brukes på viktig rutinearbeid. Noe som forenkler
de ansattes arbeidshverdag betraktelig.
West Atlantic har to sett av typen Panasonic Toughpad FZG1. En til hver av de to pilotene på de fleste av selskapets
fly. Hensikten er enkelt og greit å lette på mengden fysiske
materialer som kritiske manualer og sikkerhetspapirer.
Robust og for all slags vær
Magnus Klasson, operasjonsansvarlig i West Atlantic, sier
Panasonic Toughpad er en såkalt Electronic Flight Bag, eller
EFB.
- Vi valgte å gå bort fra penn og papir for å forenkle
arbeidshverdagen til alle våre ansatte. Det var viktig for oss
å finne enheter som tåler en støyt da det kan gå hardt for
seg. Det hender rett som det er at enhetene faller i bakken i
forbindelse med av- og pålossing, og vi kan derfor ikke
benytte enheter som går i stykker. Toughpad FZ-G1 er i så
måte perfekt for oss. Den er robust og kan brukes i alle
værtyper være seg om sola skinner eller regnet faller, sier
han.

Enklere hverdag
Takket være FZ-G1 har arbeidshverdagen for flyselskapets
ansatte blitt vesentlig forenklet. Flere av operasjonene som
tidligere har vært svært tidskrevende i form av store fysiske
manualer er nå digitalisert. For eksempel er det langt
enklere å kontrollere lasten og sørge for at den er sikret og
at temperaturen på flyet er riktig med tanke på hva det er
lastet med. Magnus Klasson forklarer at det også er blitt
mye enklere å kontrollere at vekten er fordelt for å sikre at
flyets tyngdepunkt er korrekt.
- Med Panasonic FZ-G1 er transporten sikret via et par
tastetrykk. Informasjonen oppdateres uten at fysiske papirer
må fraktes med luft- eller bakketransport. Papirbruken er så
og si eliminert, hvilket også er bra for miljøet, sier han.
Skreddersydd for cockpiten
FZ-G1 er som skreddersydd for miljøet flyselskapet opererer
i. Noe av det viktigste er skjermegenskapene. Det er
uproblematisk for pilotene å håndtere den i skarpt sollys, og
faller den i bakken blir den ikke ødelagt. Om natten kan
lysstyrken enkelt reduseres. Stefan Elmgren, pilot i West
Atlantic, sier han er svært fornøyd med enhetene.

- Til å begynne med var det litt vanskelig å venne seg til
digitaliseringen. Men det tok kort tid å venne seg til det nye
systemet. Vi piloter er så heldige at vi alltid finner solen over
skyene. Derfor er det viktig at enhetene takler alle slags
lysforhold. Ikke minst er den svært brukervennlig og har
mange nyttige applikasjoner, sier han.
Snart i alle fly
West Atlantic har brukt FZ-G1 i mer enn et år, og planen er at
de på kort sikt skal brukes i alle av selskapets fly. Magnus
Klasson sier han er svært fornøyd med oppfølgingen de har
fått fra Panasonic.
- Panasonic har vært svært hjelpsomme i startfasen. Nå ser
vi frem til å benytte enhetene i alle våre fly. FZ-G1 har
allerede erstattet rapporteringssystemet. Dette fungerer så
bra at vi nå skal implementere de de tekniske manualene i
Toughpad-enhetene, sier han.
- Det betyr at dersom en tekniker skal ut for å fikse et
problem på et fly som for eksempel står i en hangar langt
unna, så slipper vedkomende å ta med seg et lass med
manualer. Alt blir tilgjengelig i enheten. Livet har rett og
slett blitt enklere takket være Toughpad FZ-G1, avslutter
han.

