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“Với những sản phẩm của Crown 
này, tôi thấy có sự gia tăng rất lớn 
về năng suất và hiệu quả hơn 
30%.”

“Xe nhặt hàng Wave Work Assist 
Vehicle™ rất nhỏ gọn và linh 
động. Mẫu xe này hoàn hảo để 
di chuyển qua các lối đi hẹp của 
chúng tôi và nó giúp nhân viên 
của tôi nhặt hàng một cách an 
toàn trên kệ cao.”

“Với mối quan hệ hợp tác ăn ý 
này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến 
việc thử các thương hiệu khác. 
Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu Crown 
Equipment.”

Peter Ngan, Giám đốc
J-Connection Press
Singapore

Khách hàng thật,
câu chuyện thật,
KẾT QUẢ THẬT.

Để biết thêm chi tiết và liên 
hệ với chi nhánh Crown địa 
phương của bạn, vui lòng 

truy cập crown.com.

J-Connection Press
Mối quan hệ lâu dài với Crown 
Tăng 30% năng suất
ỨNG DỤNG
J-Connection Press, một công ty dịch vụ in thương mại hàng đầu tại
Singapore, bắt đầu hoạt động từ năm 1998 với tư cách là một cửa hàng in nhỏ,
giờ đây đã nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những công ty in
ấn lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong khu vực. Những khách hàng của doanh
nghiệp vừa và nhỏ này bao gồm một số thương hiệu lớn nhất và tốt nhất thế
giới, nhiều trong số đó đến từ các lĩnh vực ngân hàng và doanh nghiệp tư nhân.

KHÓ KHĂN
Khi J-Connection Press mở rộng kinh doanh, việc triển khai các thiết bị xếp 
dỡ hàng hóa phù hợp ngày càng trở nên quan trọng để di chuyển một cách 
hiệu quả và an toàn các vật nặng trong kho. Thách thức của công ty bao gồm 
vận hành trong không gian làm việc chật hẹp và lối đi hẹp, đồng thời tối đa hóa 
không gian lưu trữ và hiệu quả hoạt động thông qua giải pháp tổng thể về thiết 
bị xếp dỡ hàng hóa nhỏ gọn nhưng linh hoạt cho nhiều ứng dụng.

GIẢI PHÁP

J-Connection Press đã chọn giải pháp Crown do uy tín thương hiệu rất tích cực
trong ngành của công ty về xếp dỡ hàng hóa, và mối quan hệ hợp tác đã bắt
đầu vào năm 2008 với việc lần đầu tiên mua lại chiếc xe nâng xếp hàng của
Crown. Hiện công ty đã có một giải pháp thiết bị Crown toàn diện, đo ni đóng
giày từ xe nâng pallet tay và xe nâng pallet điện, đến các mẫu xe gắp hàng và xe
nhặt hàng Wave Work Assist Vehicle, để đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày càng
tăng của công ty và đã giúp tăng năng suất và hiệu quả hơn 30 phần trăm.

Giải pháp nhà kho MHE tổng thể của J-Connection Press tập trung vào các 
thiết bị nhỏ gọn, linh động và đa năng phù hợp với nhà kho quy mô nhỏ. Có các 
công nghệ chuỗi cung ứng phù hợp giúp hỗ trợ hiệu quả các quy trình, mang 
lại tác động tích cực trực tiếp đến năng suất hoạt động.

KẾT QUẢ

 Cải tiến hoạt động tăng hiệu quả và năng suất thêm 30%

 Mối quan hệ lâu dài với Crown giúp J-Connection Press triển khai công
nghệ và giải pháp phù hợp nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của công ty

 Thiết bị Crown nhỏ gọn và đa năng tối ưu hóa không gian lưu trữ
trong khi thực hiện được nhiều ứng dụng

 Giải pháp thiết bị phù hợp giúp giảm lao
động thủ công và tăng hiệu quả của quy
trình xử lý công việc của công ty.

TĂNG NĂNG 
SUẤT

30%
1906.2567


