TAPAUSTUTKIMUS

TARRATULOSTIN VAPAUTTAA
YRITTÄJÄN RESURSSEJA
TUOTTAVAAN TOIMINTAAN
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DOMUS CLASSICA VALITSI EPSON
COLORWORKS C3500-VÄRITARRATULOSTIMEN
Saksilla leikkaamista, mustavalkoisia
vääränkokoisia tarroja ja kansioiden pläräämistä.
Näitä asioita Domus Classicalla tehtiin paljon ennen
tarratulostimen hankkimista. Tarratulostin toi
merkittävää ajan- ja vaivansäästöä yritykseen, sillä
Domus Classica tarroittaa lähes kaikki saapuvat
tuotteensa lukuun ottamatta pienimpiä artikkeleita,
Saksilla leikkaamista, mustavalkoisia vääränkokoisia tarroja ja kansioiden
pläräämistä. Näitä asioita Domus Classicalla tehtiin paljon ennen
tarratulostimen hankkimista. Tarratulostin toi merkittävää ajan- ja
vaivansäästöä yritykseen, sillä Domus Classica tarroittaa lähes kaikki
saapuvat tuotteensa lukuun ottamatta pienimpiä artikkeleita, kuten
yksittäisiä ruuveja.
– Tarratulostin säästää huomattavasti aikaa, vaivaa ja ennen kaikkea
hermoja yrityksessämme. Lisäksi tarrojen laatu parani huomattavasti,
Domus Classican perustaja Kimmo Kuurma kertoo tyytyväisenä.
Domus Classica on vuonna 2008 perustettu noin miljoonan euron
liikevaihdon tuottava perheyritys, joka myy vanhaan tyylin sopivia uusia
rakennustarvikkeita. Yrityksen lippulaivamyymälä on Helsingin Erottajalla.
Perhe pyörittää myös Metsänkylän Navetta -nimistä yritystä, joka myy
vanhoja ovia, hirsitalon kehikoita, ikkunoita ja muita tavaroita, joita ei
enää muualta saa. Domus Classica perustettiin täydentämään
Metsänkylän Navetan käytettyjen tuotteiden valikoimaa.

Domus Classica Oy
Keskeiset tiedot
Suomen monipuolisin
rautakauppa, myy vanhaan tyylin
sopivia uusia rakennustarvikkeita
Vuonna 2008 perustettu
perheyritys
Perhe pyörittää myös
Metsänkylän Navetta -nimistä
yritystä, joka myy vanhoja ovia,
hirsitalon kehikoita, ikkunoita ja
muita tavaroita

Ennen tarratulostinta tulostimme
tarroja A4-kokoiselle arkille ja
määrät eivät koskaan
täsmänneet. Emme halunneet
tuhlata ylijääviä tarroja ja ne
arkistoitiin kansioon. Tämä
aiheutti valtavasti vaivannäköä.
Kimmo Kuurma
Domus Classican perustaja

Tarratulostin tuo helpotusta arkeen
Domus Classica tulostaa tuotteisiinsa paljon erilaisia tuotetietotarroja.
Syksyllä 2015 yritys päätti investoida Epsonin ColorWorks C3500tarratulostimeen, eikä hankintaa ole tarvinnut katua. Epsonin
jälleenmyyjän Kari Nevalainen Oy:n toimittama tulostinratkaisu toimi
moitteettomasti alusta alkaen.
– Myymälähenkilökunta on kiitellyt uutta tarratulostinta vuolaasti. Harvoin
työntekijät ovat niin innoissaan mistään teknisestä laitteesta, mutta tästä
ovat sanoneet, että tarratulostinta ei vaihdeta. Niin paljon se työtä
helpottaa ja jälkikin on huomattavan ammattitaitoista, Kuurma jatkaa.
– Ennen tarratulostinta tulostimme tarroja A4-kokoiselle arkille ja määrät
eivät koskaan täsmänneet. Emme halunneet tuhlata ylijääviä tarroja ja ne
arkistoitiin kansioon. Tämä aiheutti valtavasti vaivannäköä, kun aina piti
katsoa löytyykö valmiiksi oikeita tarroja, ovatko tuotetiedot vielä samoja ja
tarvitaanko tarroja vielä lisää. Mikäli tarvittiin lisää, niitä usein jäi taas yli,
jolloin ylijäävät arkistoitiin jälleen. Myös kokojen kanssa piti käyttää
luovuutta, kun tavallisessa tulostimessa ei tarrojen kokoa pystynyt
vapaasti määrittämään. Lisäksi tarrat olivat mustavalkoisia, Kuurma
kertoo.
Epsonin tarratulostimella Domus Classicalla saadaan tuotetarrat
Epson® on Seiko Epson® Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotenimet ja yritysten nimet on mainittu vain
tunnistamistarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Epson ei vastaa
mahdollisista virheistä ja puutteista. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
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tulostettua vaivattomasti. Määrän voi päättää joustavasti tarpeen mukaan
ja tarrat tulostuvat saman tien oikean kokoisina ja muotoisina. Erityisesti
hyllyjen reunuskylttejä tehtäessä on hyvä, että saa vain yhden kerrallaan
tulostettua. Lisäksi tarratulostin tekee värillisiä tulosteita.

Kannattava investointi
Tarratulostimeen investointia harkittiin Domus Classicalla hetken aikaa,
sillä tulostin on toki hinnakkaampi kuin tavallinen mustesuihkutulostin.
Kimmo Kuurma uskoo silti, että säästöä tulee pidemmällä aikavälillä
ajankäytön tehostumisen myötä ja hukkamateriaalien vähentyessä
merkittävästi. Tarratulostin on jatkuvasti käytössä ja musteita on vaihdettu
jo kerran muutaman kuukauden ikäiseen tulostimeen, Kuurma kertoo
vaikka toteaakin, että musteet ovat olleet hyvin riittoisia.
Pienessä yrityksessä tarratulostin vapauttaa kaivattuja resursseja ja
antaa henkilökunnalle aikaa keskittyä tuottavaan toimintaan. Domus
Classicalla tulostetaan tarrat aina tarpeen mukaan heti, kun tavara
saapuu. Yleensä tarroja tarvitaan muutamia kymmeniä yhdellä kertaa.
ColorWorks C3500 suoriutuu tulostuksesta nopeasti ja vaivattomasti –
enemmän aikaa kuluu taustapaperin irrottamiseen ja tarran liimaamiseen.

Domus Classican myymälä Helsingin
Erottajalla

Domus Classica myy vanhaan tyyliin
sopivia rakennustarvikkeita

Epson® on Seiko Epson® Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotenimet ja yritysten nimet on mainittu vain
tunnistamistarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Epson ei vastaa
mahdollisista virheistä ja puutteista. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
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ColorWorks C3500

www.domusclassica.com

Epson® on Seiko Epson® Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tuotenimet ja yritysten nimet on mainittu vain
tunnistamistarkoituksessa, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Epson ei vastaa
mahdollisista virheistä ja puutteista. Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

