
Russell Reid & Mr. John får store af besparelser og  øget effektivitet ved at implementere 
AMCS Platform.

Russell Reid & Mr. John i korte træk
Russell Reid er et familieejet og -drevet affaldshåndteringsselskab 
med hovedsæde i New Jersey. Virksomheden opererer under 
to mærker: Russell Reid og Mr. John. Virksomheden har været i 
branchen siden 1964 og har i øjeblikket 7 lokationer, 312 ansatte og 
200 køretøjer. 

De servicerer hele New Jersey, de fem boroughs i NY City og Eastern 
Long Island, eastern Pennsylvania, Philadelphia og  Northern 
Delaware. Russell Reid,  er en ikke-farlig væske og fast affald selskab. 

De driver en stor flåde af vakuum lige lastbiler, vakuum traktor 
trailere, roll-off lastbiler / containere, vakuum containere og leverre 
en bred vifte af miljøtjenester til miljøtjenester , byggefirmaer, 
forsyningsselskaber, kommuner og en lang række virksomheder, 
der kræver deres tjenester.  Mr. John  er et toiletudlejningsfirma. De 
ejer en stor flåde af udlejningsudstyr, herunder individuelle bærbare 
toiletter, high-end toilet trailere og andet udstyr til at servicere 
byggeriet og event industri.

At have adgang til vigtige oplysninger giver 
dem mulighed for at reagere mere effektivt på 
deres kunders behov
Gary Weiner, præsident: “Innovation har altid været vigtigt for 
vores virksomhed. Tidligt tog vi beslutningen om at investere i 
teknologi, som gjorde det muligt for vores virksomhed at vokse. 
AMCS-platformen giver fortsat vores organisation fleksibilitet 
og skalerbarhed. AMCS-platformen er meget robust og har 
imødekommet forskellige kunders behov i affaldsindustrien 
gennem årene. Det tilbyder en end-to-end løsning, der giver os 
indsigt i vores daglige drift og giver kritiske, real-time informationer, 
der hjælper os med at strømline vores processer og forbedre 
den samlede effektivitet. Det fortsætter med at støtte os i vores 
vækst, giver os større rentabilitet og produktivitet. Vores kunders 
tilfredshed er vores højeste prioritet. For at understøtte  denne 
vision, har vi investeret kraftigt i vores folk, udstyr og teknologi 
til at fortsætte min fars arv. AMCS-softwaren er fantastisk til 
gennemsøgning, gang og løb. Vi løber ret hårdt lige nu efter 15 år, 
og vi ser alle mulige muligheder for at gøre det bedre og fortsætte 
med at forblive innovative. 

AMCS Case Study
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AMCS-platformen var det bedste valg for 

os. Det har været over 15 år nu, og det har 

virkelig båret frugt. Softwaren skaleres med 

væksten i vores forretning. 

- Gary Weiner, præsident

“
u

Se video, hvordan Russell Reid drager fordel af AMCS Solutions

Læs mere om AMCS Platform

https://www.amcsgroup.com/da/videos/russell-reid/?utm_source=download-casestudy&utm_medium=website&utm_campaign=casestudy-russelreid
https://www.amcsgroup.com/da/platform?utm_source=download-casestudy&utm_medium=website&utm_campaign=casestudy-russelreid


Nøglen til succes er effektiviteten af vores 
forretning 
Rob Suessmann, Logistikchef; “Det mest spændende for os var, da 
AMCS introducerede en mobil løsning, der kan integreres med vores 
Enterprise Management-løsning. Tidligere var alt en manuel proces. 
Implementering af mobile enheder til vores feltservicegruppe var  
virkelig transformativ. 

Vi  er i stand til at spore begyndelsen af ordren på 
ekspeditionsafdelingen og behandle det hele vejen igennem til 
førerens mobil app og derefter tilbage til hjemmekontoret. For 
os har det at vide, hvor lastbilerne er på et givet tidspunkt, givet 
os mulighed for at håndtere vagt- og nødstatusarbejde. Ved at 
udpege placeringen af køretøjerne, og hvad deres evner er, kan vi 
uddelegere arbejdet mere effektivt til den relevante ressource og 
dermed gøre vores reaktion over for vores kunder meget  bedre.”

Går papirløs 
“Vi har arbejdet hen imod at fjerne papir helt og tror i sidste ende 
tabletts vil være i stand til at blive programmeret til at støtte en 
100% papirløs transaktion. I dag har vi produceret utrolige afkast 
med hensyn til effektivitet. Virksomheden behøver ikke længere 
at udskrive og distribuere daglige ruter for hver chauffør, fordi de 
genereres elektronisk for feltet. Vi havde en bestemt forside, som 
vi fjernede, og jeg lavede beregningen af tonerens omkostninger, 
indsamlingstiden, håndteringstiden, udgifterne til papiret, og det 
lagde meget hurtigt sammen,” siger Weiner. “Bare at fjerne et trykt 
ark sparet os omkring $ 20.000 årligt.”

Den største fordel ved at bruge AMCS-
platformen er at have synlighed i vores daglige 
drift
Enterprise Management-løsningen har været kernen i vores drift. 
Den virkelige fordel for os er at have synlighed om, hvad der foregår 
dagligt i hele vores drift. Med 200 køretøjer på vejene er der mange 
bevægelige dele med koordinering, arrangering  og tilrettelæggelse 
af tidsplaner, og vi er nødt til at gøre dette på den mest effektive 
måde.

	u Strømlinede processer og øget produktivitet

	u Højere serviceniveau 

	u Skalerbart system til støtte for virksomhedens vækst

	u Indsigt i virksomhedens resultater 

	u Forbedret kommunikation fra kontor til mark

	u Utroligt investeringsafkast

Selskab af valg
“Den største udfordring, jeg ser for fremtiden, er investeringen i 
mennesker. Alle, der arbejder for os, er i sidste ende en frivillig: de 
arbejder for sig selv først, og så de arbejder for virksomheden. Mit 
mål for fremtiden er at være den foretrukne arbejdsgiver i vores 
branche. Jeg er dedikeret til mine medarbejdere og at kunne 
tilbyde dem software og værktøjer til at bruge, lære dem at arbejde 
selvstændigt på kontoret og ude i marken og sætte dem i stand til 
at træffe effektive beslutninger. De er min vigtigste ressource, og jeg 
tror, at denne investering vil tiltrække de bedste mennesker.” Weiner 
siger.

Eliminering af chauffør ark 

sparede os $ 90 om 

dagen, i alt omkring $ 

20.000 årligt. Gary Weiner, 

præsident

“ Digitalisering i C&I affaldsindustrien for at få 
synlighed og kontrol med de 
nøglemålinger, der styrer rentabiliteten på 
dine ruter. Læs mere om fordelene ved 
vores løsninger på AMCS-industriens side.

Besøg vores reklame

side om affaldsindustrien

Vis side

https://www.amcsgroup.com/da/commercialandindustrial?utm_source=download-casestudy&utm_medium=website&utm_campaign=casestudy-russelreid

