
Komtek sorterer organisk affald

Hvorfor hurtigt internet?
Komtek blev i 2012 opkøbt af Gemidan og 
bogholderiet blev flyttet til hovedafdelingen i 
Hjallerup. Dette nødvendiggjorde, at der skulle 
anskaffes en hurtig internetforbindelse. 
Der var desuden behov for at vejedata kunne ses 
online fra hovedkontoret, altså data fra anlæg der 
vejer, hvor meget affald lastbilerne kommer med. Vejeanlæg

Hvorfor fast trådløst internet?
Der var dyrt for Komtek at få etableret en fiber-
forbindelse, så en radiobåren forbindelse var det 
bedste alternativ. Der er forbindelse mellem en 
mast 48 km. væk og en parabol på anlæggets skor-
sten. Lokale sendere og modtagere videresender til 
administrationen og anlæggets forskellige dele.

Parabol på Komteks højeste skortsten

At sende data over længere afstande, kræver en anderledes 
WIFI teknologi end den, der benyttes i lokalområderne.
For at opnå en tilstrækkelig sendestyrke på disse afstande, 
anvendes bl.a. paraboler med meget stor rækkevidde.

Pris, etablering: ca. 15.000 kr.
Abonnement: 750 kr./md.
Mulighed for opgradering: Ja
Bindingsperiode: Nej

Se også video om anskaffelsen

“Hvis du vil drive mere end en hobbyforretning, så skal du jo have 
hurtigt internet.
En radiobåren forbindelse er et rigtig godt alternativ til en 
fiberforbindelse i millionklassen.”

Jens Peter Jensen, direktør

Fast trådløst internet Komtek
Hastighed: 100/100 Mbit/s
Forbindelse: Radiobåret dedikeret punkt-til-punkt
Leverandør: Airnet
Etableret: 2012

Affaldssortering, organisk affald og plastemballage
Antal medarbejdere: 8
Virksomhed startet i: 2011
Datterselskab til Gemidan A/S

https://www.youtube.com/watch?v=ob0yqD-sEhs


Forventninger til løsningen
Virksomheden gik med planer om at udvikle et 
nyt digitaliseret anlæg til sortering af madaffald og 
emballage. 
Det forventedes at den nye hurtige internet-
forbindelse ville kunne bære et onlinestyret anlæg 
af den type - og at administrationen af fakturering 
og kundekommunikation ville kunne speedes op. Modtager på administrationsbygningen

Er løsningen tilfredsstillende?
Den fungerer tilfredsstillende i forhold til de 
nuværende behov. Og det er desuden en stabil 
forbindelse i langt de fleste af årets dage. 
Virksomheden er afhængig af forbindelsen på alle 
leder og kanter, men er trygge ved den. Kun under 
de allerværste storme og ved tordenvejr kan der 
være problemer.De administrative processer er minimeret

Eksisterende arbejdsgange
Næsten alle dele af produktion og administration 
er blevet digitaliserede. Det har gjort, at alt fra fak-
turering og bogføring til at drive og vedligeholde 
anlæggene er blevet lettere og hurtigere.
De eksisterende arbejdsgange er blevet meget 
mere effektive takket være det hurtige internet.

Anlægget er automatiseret og digitaliseret

Nye forretningsområder
Med virksomhedens nye anlæg er alle arbejds-
gange digitaliseret. Det er et fuldautomatisk anlæg, 
som sorterer en stor mængde forskelligt madaf-
fald, og som styres via internettet, ligesom vedlige-
holdelsen styres online. Support og kundekontakt 
foregår også online. Så her er det hurtige internet 
en afgørende forudsætning for den daglige drift. Onlinetilgængelig styringscentral

Se også video om effektkæden

“Vi har automatiseret og digitaliseret store dele af vores anlæg, så vi 
i stedet kan bruge tiden på at måle, analysere og udvikle nye smarte 
løsninger - og ikke ret meget på at udføre manuelt arbejde. 
Alle processer styres online, selv vedligeholdelsen af anlægget.”

Jens Peter Jensen, direktør

Se mere om dine
bredbåndmuligheder på

www.ens.dk/bredbaand

https://www.youtube.com/watch?v=ob0yqD-sEhs
http://www.ens.dk/bredbaand

