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Telepaatilta nyt myös vedenalaisia porauksia
Relacomin kaapelilaiva Telepaatilla ovat tulevan kauden valmistelut jo täydessä vauhdissa. Laiva
palaa telakalta huhtikuussa ja suuntaa ensimmäisille keikoille Viroon. Telepaatin kevään uutuus
on hydrauliikkapaineilmakalusto, jonka ansiosta se pystyy jatkossa suorittamaan myös
vedenalaisia porauksia.
Telepaatin lisäksi vesille lähtee myös kaapelivene Caius, jota käytetään pääasiassa
tutkimustyössä eli merenpohjan kartoittamisessa ja rakentamistöissä. Relacom pystyy uuden
veneen ansiosta tarjoamaan entistä kilpailukykyisemmin merten ja vesistöjen pohjantutkimusta,
kun suunnitellaan uusia kaapelireittejä. Caiuksen ensimmäinen matka suuntautuu
Ahvenanmaalle.
Palvelupäällikkö Lauri Lammeksen mukaan Telepaatti on täystyöllistetty kesäkuuhun asti, mutta
sen jälkeen löytyy kalenterista vielä tilaa toimeksiannoille.

X-Akseli valitsi Relacomin
Relacom toimii terveydenhuollon sektorille erikoistuneen ITjärjestelmätoimittaja X-Akselin palvelukumppanina laitteiden asennuksessa, huollossa ja
ylläpidossa. Vuonna 2008 perustettu X-Akseli on kotimainen yritys, jonka päätuote on
asiakasvirtojen hallintaan erikoistunut Akseli-järjestelmä. Aluksi yritys vastasi itse järjestelmään
liittyvien laitteiden, kuten info- ja ovinäyttöjen, asennuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Espoosta
lennätettiin tarvittaessa yhtiön oma asentaja vaikkapa Rovaniemelle.

– Aloitimme yhteistyön Relacomin kanssa viime vuonna, ja hommat sujuivat sen verran
mallikkaasti, että päätimme laajentaa sopimusta valtakunnalliseksi. Relacomin laaja
valtakunnallinen palveluverkosto takaa asiakkaillemme nopeat vasteajat ympäri Suomen, XAkselin toimitusjohtaja Janne Argillander toteaa.

Knut Øversjøen Relacom Finlandin
hallituksen puheenjohtajaksi
Ulf Wretskog ja Knut Øversjøen on nimitetty Relacomin emoyhtiön
Relacom Management AB:n hallitukseen.
Knut Øversjøen toimii jatkossa Relacom-konsernin hallituksen
jäsenenä, ja hänet on nimitetty myös Suomen hallituksen
puheenjohtajaksi. Hän korvaa molemmissa tehtävissä Christian
Salomonsenin, joka on nimitetty Norjan liiketoimintojen toimitusjohtajaksi.
Øversjøenilla on yli 25 vuoden kokemus hallitus- ja johtotehtävistä niin suurista listatuista kuin
pienistä yksityisistäkin yhtiöistä. Hän on laajasti verkostoitunut teollisuuden alalla.

Uudet kassajärjestelmät säästävät rahaa ja luontoa
Relacom myy, asentaa, huoltaa ja ylläpitää Toshiban kassajärjestelmiä. Uudet kassajärjestelmät
parantavat käyttömukavuutta ja asioinnin nopeutta sekä tuovat merkittäviä säästöjä
energiakuluihin.
– Uudet kassajärjestelmät ovat merkittävästi energiapihimpiä kuin edeltäjänsä. Energiansäästöä
voidaan vielä lisätä automaation avulla, jolloin kassajärjestelmä menee niin sanotusti nukkumaan,
kun se ei ole aktiivisessa käytössä, Relacom Finland Oy:n Account Manager Hannu Romppanen
sanoo.
Lue lisää ja tutustu laskelmaan verkkosivuillamme.
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