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Pääkirjoitus

Suomalaisia menestystarinoita ja 

kasvokkain kohtaamisia

O n  j ä l l e e n  a i k a  t a r k a s t e l l a 

alan toimittaja-, tuote- ja palve-

luken t tää  j a  s i i nä  tapahtune i ta 

m u u t o k s i a .  Tä s s ä  n u m e ro s s a 

julkaistaan toimittajat, tuotteet ja 

palvelut-osio, jossa alan yritykset 

pääevät kompakt issa muodossa 

kertomaan itsestään (ks. sivu 22).

Suurin osa esittäytyvistä yrityk-

s is tä  on to iminut  a la l la  p i tkään 

j a  me l ko  samo i l l a  t uo t t e i l l a  j a 

palvelui l la, mutta on l istal la myös 

uusia toimitjoita. Yksi täl lainen on 

Innov io ,  joka on to iminut  a la l la 

vasta pari vuotta. Uusia alueval-

tauksia on mm. l isäävä valmistus. 

Tä l le  a luee l le  on syntynyt  koko 

j oukko  uus i a  t o im i j o i t a ,  mu t t a 

se lväst i  myös per in te iset  CAD/

PLM-ta lo t  ova t  o t tamassa  tä tä 

osa-aluetta haltuunsa tarjoamalla 

suunnittelutyökaluja l isäävän val-

mistuksen tukemiseksi sekä myös 

edustamal la  i tse  3D-tu lost imia .

Joitakin vuosia sitten kentässä 

tapahtui paljon konsolidoitumista, 

mutta vi imeiset vuodet ovat täl lä-

kin saral la ol leet melko hi l ja is ia. 

Edell inen merkittävä yhdistyminen 

tapahtui, kun Roima ja Modultek 

yhdisty ivät  ko lme vuotta s i t ten. 

Nyt tul i sitten uusi merkittävä yh-

distyminen, kun CADMATIC ost i 

per in te ikkään Kymdatan ja  sen 

CADS-ohje lmistot  (ks.  s ivu 12) .

Kymdatan CADS Electric -ohjel-

mistotuotteet ovat ol leet pitkään 

yks i  Suomessa  käy te ty immis tä 

sähkö- ja automaatiosuunnittelun 

sove l luks ista.  CADS-tuoteperhe 

s i s ä l t ä ä  o h j e l m i s t o m o d u u l e i t a 

m y ö s  e s i m .  LV I - l a s k e n t a a n  j a 

-ma l l i nnukseen  sekä  r akenne -

suunni t te luun.  Yr i tyskauppa tu-

kee CADMATICin kasvutavoitteita 

j a  vahv i s taa  CADMATIC in  ase-

maa laivojen ja prosessi laitosten 

suunnitteluun ja t iedonhal l intaan 

tarko i tet tu jen oh je lmisto jen to i -

mi t ta jana.  L isäks i  y r i t yskauppa 

tuo CADMATICil le merkittäviä asi-

akkuuksia l i i ttyen rakentamiseen.

Kymdata kehi t t i  CADSin jo y l i 

30  vuot ta  s i t ten .  Se  on  a lus ta 

a lkaen keh i te t ty  kohdennetuks i 

ratkaisuksi, ei yleis-CAD -ohjelmis-

toksi. Lisäksi se on alusta pitäen 

rakennettu tukemaan suomalaisia 

tapoja tehdä sähkö- ja automaa-

tiosuunnittelua. Nämä ovat olleet 

merkittäviä tekijöitä sille, että tuote 

on menestynyt Suomen markki-

no i l l a ,  kovassa  kansa invä l i s ten 

tuot te iden pur is tuksessa.  CAD-

MATICin myötä CADSil le avautuu 

myös mahdo l l i suuks ia  kansa in-

väl isi l le markkinoi l le, mutta siel lä 

menestyminen vaatii mukautumista 

myös toisenlaisiin toimintatapoihin 

suunnittelussa. Toivon todella, että 

CADS lyö läpi  myös laajemmil la 

foorumeilla ja ainakin CADMATICin 

oma kasvutarina on hyvä esimerkki 

onn istumisesta.  Nyt  CADMATIC 

v o i  C A D S i n  l a n s e e r a a m i s e s s a 

maailmalle hyödyntää kaikkea mitä 

se on matkan varrel la kantapään 

kautta oppinut viedessään CAD-

MAT IC-oh je lm is toa  maa i lma l l e .

CAD/PLM-ala on kehittynyt val-

tavast i  v i imeisten 30 vuoden ai-

kana. Globaal it, suuret ohjelmis-

totoimittajat ovat tul leet Suomen 

markkinoil le rytinällä. Suomalaiset 

toimijat eivät kuitenkaan ole jää-

neet sivusta seuraajiksi, vaan ovat 

p is täneet  l i sää pökköä pesään. 

Ja tämä on tehty onnistuneest i , 

s i l l ä  me i l l ä  on  ede l l een  use i t a 

suomalaisia alan toimijoita, jotka 

ova t  pä r j ännee t  hyv in  kovassa 

kansainvä l isessä pur istuksessa. 

Tunnettuja esimerkkejä yr ityksis-

tä, joi l la on oma CAD/PLM-tuote 

ovat esim. jo mainitut Kymdata ja 

CADMATIC sekä Vertex Systems. 

Lisäksi  myöhemmin markkinoi l le 

tul leista voidaan mainita M-Files.

Toki osa suomalaisista menes-

tystar ino is ta  on nyky is in  osana 

isompaa toimijaa. Näistä esimerk-

ke inä va ikkapa CadONin yhdis-

tyminen PLMGroupiin ja Convian 

yhdistyminen PDSVisioniin. Näis-

sä on kuitenkin se ero edell isi in, 

e t tä  nämä y r i t ykset  ovat  o l lee t 

globaal in toimitta jan jä l leenmyy-

j iä, eikä näi l lä ole ol lut varsinai-

ses t i  omaa CAD/PLM-tuote t ta .

Toinen mielenkiintoinen havainto 

li ityy tapahtumiin. Minna Innala tuo 

hyvin esiin näkemyksiä muutoksis-

ta (ks. sivu 6). Väli l lä jo näytti si ltä, 

e t tä  messut  ja  seminaar i t  ova t 

jäämässä webinaarien ja verkkos-

urffai lun jalkoihin. Tämä ennustus 

ei kuitenkaan näytä toteutuvan. Oi-

keanlaisisi l le tapahtumille on edel-

leen kysyntää ja ne saavat ihmiset 

l i ikkeelle. Hyvänä esimerkkinä Ali-

hankinta, joka keräsi tänä vuonna 

h is tor iansa to iseks i  suur imman 

käv i jämäärän.  Myös to imi t ta j ien 

kohdennetut tapahtumat vetävät. 

M-F i l es in  INNOVATE 2019 - ta-

pahtumaan osall istui yl i 800 alan 

asiantuntijaa eri puolilta maailmaa.

Kasvokkain tapaaminen on si is 

edel leen arvossaan. Tämän mer-

k i t ykses tä  e i  vo i  o l l a  e r i  m ie l -

tä ,  va ikka  nyky i se t  d ig i taa l i se t 

kommunikointiväl ineet ovat aivan 

ver ra t tomia  ja  n i iden avu l la  lä-

hes  ka ikk ia  to im in to ja  on  saa-

tu  tehos te t tua  j a  kus tannuks ia 

a lennettua.  Puhumattakaan po-

s i t i i v i s t a  i lmas tova i ku tuks i s t a , 

joka näinä aikoina pitää muistaa 

todeta ka ik issa yhteyks issä!   
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Puheenjohtajan palsta

6 Valokynä 3/2019

Minna Innala

CAD/CAM-yhdistys

puheenjohtaja
minna.innala@cadcamyhdistys.fi
Luettavissa myös: 
http://www.cadcamyhdistys.fi/blogi.html

Syksyn tarjonta messu- ja semi-

naaritilaisuuksissa on ollut vilkasta. 

On järjestetty ja järjestetään, mitä 

mie lenk i in to is impia tapahtumia, 

jotka liittyvät tietokone avusteiseen 

suunnitteluun- ja valmistukseen ja 

tiedonhallintaan. Yksi suurimmista 

messu is ta ,  A l ihank in ta ,  päät ty i 

j uur i  j a  Tekno log ia  jä r jes te tään 

marraskuussa. Lisäksi on lukuisia 

ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien 

tiettyjen sovellusten ympärille koot-

tuja tapahtumia. Alihankinnassa tuli 

ainakin itselleni f i i l ikseltä mieleen 

1980-90 - lukujen HITEC-messut 

yhdistettynä Hannoverin EMO:on, 

tok i  h ieman er i  s isä l lö l lä ,  mutta 

paljon oli tuttuja ja hyvä meininki.

Mu is tan osa l l i s tuneen i  jä r jes-

te lmä-  ja  oh je lm is to to im i t ta j i en 

Eu roopan- l aa ju i s i i n  kon fe rens-

seih in jo 1990-luvul la.  Yksi  hui -

mimpia kokemuksia olivat Pariisin 

Disneylandissa pidetyt European 

Cat ia Forumit .  Ohje lmisto ih in ja 

järjestelmiin li ittyvien hehkutuspu-

heenvuorojen lisäksi oli mahdollista 

verkostoitua muiden asiakkaiden 

kanssa ja va ihtaa käyttä jäkoke-

muksia. Myös yhteistyökumppani-

en tar jontaan pääsi tutustumaan 

s tände i l l ä .  Ja  ka i ken  k ruunas i 

sujuvat puheenvuorot ja hulppea 

show – jopa huvipuisto oli varattu-

na meidän osallistujien käyttöön..

Osallistumismaksut olivat kalliita 

ja pitikin tarkkaan harkita, mihin oli 

hyödyllistä osallistua. Osallistumiset 

harvenivat huomattavasti 2000-lu-

vulla ja tuntuikin, että isojen konfe-

renssien ja messujen aika oli ohi. 

Netti tarjosi yhä enemmän sisältöä, 

eikä näin ollen ollut syytä lähteä ul-

komaille. Suomen tapahtumat olivat 

pienempiä ja vaat imattomampia. 

Jonkinlaista kävijäkatoakin oli ha-

vaittavissa. Netin myötä tietoa on 

niin paljon saatavil la, että yleisön 

halukkuus maksaa ohjelmisto- tai 

järjestelmätoimittajan sisällöstä ei 

ollut enää ajankohtaista. Sisältötar-

jonta ja informaatio netissä lisääntyy 

koko ajan. Useat tahot järjestävät 

eri kokonaisuuksien ympärillä we-

binaareja, joita voi katsoa livenä tai 

nauhoitettuina oman aikataulunsa 

mukaisest i .  Tämä varmasti osal-

taan mahdollistaa yhä useampien 

pääsyn tutustumaan uusien teknii-

koiden tuomiin mahdol l isuuksi in.

Nettitarjonnasta huolimatta näyt-

tää  ku i tenk in  s i l t ä ,  e t tä  suure t 

kon fe renss i t  ova t  ran tau tuneet 

Suomeen. Myös kansainväl isyys 

näkyy voimakkaast i  t i la isuuksis-

sa.  Tämä ker too varmast i  pää-

mies ten  k i i nnos tukses ta  saada 

näkyvyyttä Suomessa. Toisaal ta 

myös suomalaisten ohjelmisto- ja 

jär jestelmätoimittaj ien menestyk-

sestä kansainvälisillä markkinoilla, 

mikä on erittäin positi ivinen asia.

Ennen va in  as iakka i l le  tarko i -

te tu i s ta  t i l a i suuks is ta  on  tu l l u t 

avoimempia, jolloin kaikki kiinnos-

tuneet voivat rekisteröityä mukaan. 

Osa l l i s tu j ien joukko on vuos ien 

var re l la  monipuo l is tunut ,  koska 

t ie tokoneavuste iset  tekn i ikat  ja 

t i edonha l l i n t a  koske t t ava t  yhä 

useampaa käyttäjäjoukkoa. Oike-

astaan koko yrityksen henkilöstöä. 

Myös sovel luks ia käytetään yhä 

enemmän toimialariippumattomasti, 

mikä edelleen lisää yleisön hetero-

geenisyyttä. Sisältömielessä voikin 

o l la  ent is tä hanka lampaa koota 

asiakokonaisuutta, joka kiinnostaisi 

sekä potentiaalisia uusia asiakkai-

ta että nykyis iä käyttä j iä.  Tässä 

mielestäni konferenssien järjestäjät 

ovat onnistuneet hyvin ja tarjontaa 

on monesti eriytetty samanaikaisiin 

sessioihin, jolloin jokainen osallis-

tuja löytää mielenkiintoista sisältöä.

Ohjelmisto-, järjestelmä- ja pal-

ve lu to imi t ta j ien seminaar i t  ovat 

nykyisin korvanneet suureksi osaksi 

yleiset seminaarit. Tällöin varmasti 

pääs tään  t u tus tumaan  syvä l l i -

semmin t iet ty ih in ratkaisuih in ja 

käyttäjäyritykset voivat laajemmin 

vaihtaa ajatuksiaan luottamukselli-

semmin tutuista sovelluksista. Vaan 

olisi mielenkiintoista tietää, kuinka 

paljon tilaisuuksiin osallistujista on 

nykyisiä asiakkaita, jär jestelmien 

vaihtaj ia tai uusien ostaj ia (=po-

tent iaa l i s ia  uus ia  as iakka i ta )  ja 

muuten vaan asiasta kiinnostuneita.

Tämä vaikuttaa paljon siihen, min-

kä kanavien kautta uutta tietoa kan-

nattaa levittää, miten tavoitetaan 

ei-vielä-asioihin-vihkiytyneet-hen-
kilöt. Toisaalta herää huoli, miten 

saada suuri yleisö kiinnostumaan 

laitteisto-, ohjelmisto- ja järjestel-

mäneutraalista tiedosta, jotta olisi 

mahdol l ista tunnistaa myynt ipu-

heiden ylilupaukset ja tehdä kulloi-

seenkin tilanteeseen parhaiten so-

pivia kehitys ja hankintapäätöksiä.

I tse menen CCY:n edusta jana 

mielelläni paikan päälle kuuntele-

maan, katselemaan ja verkostoi-

tumaan, kun sopivia ammattiti lai-

suuksia järjestetään. Parantuneen 

esitystekniikan ansiosta tilaisuudet 

tar joavat havainnol l is ia esityksiä 

meneillään olevasta ja tulevaisuu-

den ratkaisuista. Tilaisuuksiin osal-

listuminen tarjoaa runsaasti uusia 

ajatuksia – vi ihteen ja elämysten 

lisäksi. Live-tapahtumassa on aina 

oma tunnelmansa ja väliajoilla käy-

dyt keskustelut avartavat ajattelua.

Millaisiin tilaisuuksiin Sinä haluat 

osallistua?                                 

Webbi ei korvaa liveä!



Valokynä 3/2019       7

CCY:n uutisia



8 Valokynä 3/2019

Pistepilvestä 3D malliksi

Tapio Saarinen

Suunnittelumaailmassa mall in-

netaan yleensä valmiiden tuottei-

den osia tai aihioita, koska malleja 

tarvitaan lopul l isen tuotteen val-

mistamiseen. Uuden tuotteen voi 

myös saada a ikaan kopio imal la 

vanhaa. Tähän kopiointiin tarvitaan 

laitteistoja, joil la voidaan kaapata 

vanhan tuotteen kolmiulotte inen 

muo to  d i g i t aa l i s een  mu o toon . 

Muodon kaappaamista kutsu-

taan 3D-skannaukseks i  ta i  3D-

keilaukseksi toteutustavasta ri ip-

puen. 3D-skannausta käytetään 

yleensä melko pienien kohteiden 

käsittelyssä - nuppineulan päästä 

linja-auton kokoisiin kohteisiin. 3D-

keilausta käytetään myös valtavien 

kohteiden kuten suurien tehdassa-

l ien tai rakennusten käsittelyssä. 

Kummassakin tapauksessa loppu-

tulos on samanlainen eli pistepilvi. 

Pis tep i l ves tä  3D-ko lmiover-

koksi

3 D - s k a n n a u k s e s s a  s y n t y n y t 

p is tep i l v i  vo idaan muut taa ma-

temat i ikan ja logi ikan avul la kol-

mioverkoksi ,  jonka kulmapiste i tä 

p i s t e p i l v e n  p i s t e e t  o v a t .  Tä t ä 

varten on kehi tet ty usei ta ohje l-

misto ja.  P istepi lvestä kolmiover-

koks i  muunnoksessa käytetään 

y le isest i   Bor is Delaynayn (1934, 

Venäjä)  kehi t tämää menete lmää, 

jossa "Annetun tason yks i lö l l is-

ten p is te iden joukon P ko lmio-

l a sken ta  DT (P )  t ehdään  s i t en , 

e t t ä  m ikään  p i s te  P :s tä  e i  o l e 

minkään DT:n (P)  ko lmion p i i r in 

s i sä l l ä . "  Kuvassa  p i s te  "D"  on 

kolmen muun pisteen luoman pi i-

r in s isäl lä,  joten s i i tä tu lee uuden 

kolmion kärk ip iste.  Nyt vo idaan 

nähdä, et tä ne l jän kulmapisteen 

avul la voidaan tehdä pi i r in val inta 

kahdes ta  va i h toehdos ta  s i t en , 

e t tä  saadaan ko lm io t  muodos-

te t tua .  E ikä  yks ikään  p is te  o le 

t o i s e n  k o l m i o n  p i i r i n  s i s ä l l ä .

D e l a y n a y : n  k o l m i o n m u u t o s 

m a k s i m o i  m i n i m i k u l m a n  s u u -

r u u d e n ,  e i  k o l m i o i d e n  re u n a n 

pi tuutta.

S a m a l l a ,  k u n  k o l m i o v e r k k o a 

l uodaan ,  vo idaan  s i i hen  l i s ä t ä 

mater iaa l in suunta.  Tämä i lmais-

taan jokaiseen kulmapisteeseen 

muodostettaval la p intavektor i l la . 

Vektor i  oso i t taa  a ineesta  po is -

päin. Jos käytetty la i t te isto kyke-

nee kaappaamaan myös kohteen 

pintavär in,  se l i i tetään kulmapis-

teeseen vär iarvona,  es imerk iks i 

RGB-lukuna (Red, Green, Blue / 

Punainen, V ihreä,  S in inen) . 
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3D-kolmioverkosta 3D-pinta-

malliksi

Miten s i t ten  saadaan ko lmio-

verkosta luotua 3D-pintamalleja?

3D-pintamallit koostuvat kulma-

pisteistä, reunoista and pinnoista. 

Kuvassa on delfiinin muoto kolmio-

verkkomallina.

Kuvan  komiove rkko  on  hyv in 

harva ja delfi ini näyttä melko kul-

mikkaalta. T ilannetta saadaan pa-

rannettua matematiikalla, joka lisää 

välipisteitä kulmapisteiden väli l le, 

jo l lo in verkko t ihenee ja näkyvä 

muoto alkaa pehmetä.

Kun pisteitä on riittävästi voidaan 

D-piste on kolmion piirin sisällä. 2. Kolmiota ei voidan luoda.

Luodaan 2. piiri kaikki pisteet piireillä. Kaksi muodostettua kolmiota.

Lähde: Wikipedia, 2019.

Delfiinin muoto kolmioverkkomallina.                                                                                               Lähde: Wikipedia, 2019

Kuuden pisteen määrittelemä B-spline 

käyrä.
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niiden avulla muodostaa B-rep pin-

tamalli. B-rep tarkoittaa rajamallia, 

jossa muoto kerrotaan muotokäyri-

en avulla. Muotokäyrinä käytetään 

usein B-spline käyriä. Ne ovat käy-

r iä, jotka seuraavat määrityspis-

teitään määritely l lä tarkkuudel la.

Tässä kuvassa on kuuden pis-

teen määrittelemä B-spline käyrä.

Jokainen 3D-kolmioverkkomal-

lin muodon rajattu kohta pyritään 

esittämään kahden tai useamman 

muotokäyrän määrittelemällä B-rep 

pintalapulla. Tähän käytettään kor-

kean asteen matemaattisia muun-

noslaskelmia. Näissä laskelmissa 

jokainen pintalapun sisäinen ava-

ruus koostuu kahdesta aksel ista 

u ja v ja jokaisella muotokäyrällä 

on oma sisäinen pituutensa, jon-

ka arvo on väl i l tä 0,000…1,000.

Kolmioverkkomallista muodoste-

taan 3D-pintamalli siten, että siitä 

etsitään sellaisia kohtia, joissa vie-

reisten kolmioiden suunta muuttuu 

äkill isesti (skannatussa kohteessa 

on kulma tai terävä reuna) tai jois-

sa  useampi  ko lm io  muodostaa 

jonkin perusgeometrian, kuten ta-

son, pallon, sylinterin, kartion jne.

Ne a lueet,  jotka e ivät  o le osa 

perusgeometriaa pyritään esittä-

mään B-rep p in ta lapu i l la ,  jo tka 

taipuvat mihin tahansa muotoon.

Killaosan skannaustulos.

STL-malli.

B-rep mallina esitetty kilpa-auto. 

Lähde: Wikipedia, 2019.
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Käytännön esimerkki - kiilaosan 

käänteismallinnus

Eräänä päivänä vuonna 2018 oves-

ta sisään käveli herrasmies, jolla oli 

mukanaan tarve - vanhat kiilaosat 

alkoivat olla liian kuluneita ja aihe-

uttivat tuotantoseisokkeja. Niiden 

tilalle piti saada uudet, jotka olisivat 

ulkomuodoltaa vanhojen kopioita, 

mutta valmistettu uusilla menetelmillä.

Mies toi mukanaan yhden huol-

lossa irroitetun kii laosan. Killaosa 

oli kooltaan noin 10 cm x 15 cm 

ja se painoi noin yhden kilon. Ym-

märsin tarpeen hyvin, sillä tuotan-

tokatkokset tulevat helpost i  kal-

l i iksi  isossa prosessi la i toksessa. 

Niinpä ki i laosa asetett i in kään-

neltävälle pöydälle noin 10 cm kor-

keuteen pödyän pinnasta ja s i t-

ten aloitetti in 3D-skannaus. Käy-

t imme skannauksessa  va loku -

viomenetelmää ja vär ikameroita. 

Skannauksen tuloksena saimme 

ulos kolmioverkkomallin, jonka tal-

letimme 3D-tulostuksestakin tuttuun 

STL-tiedostoon (Stereo LitoGrafia). 

Avasimme STL-tiedoston 3D kolmio-

verkkomallien jatkokäsittelyyn tarkoi-

tettuun ohjelmistoon, jossa teimme 

malli l le jälkisäätöä. Jos skannattu 

kohde on huonossa kunnossa, sen 

tuottama kolmioverkkomalli toistaa 

kaikki samat virheet ja viat geomet-

riassa. Siksi STL-mallia joudutaan 

useimmiten puhdistamaan ja paik-

kailemaan. Jotkin piirteet kohteesta 

voivat olla sellaisessa paikassa, ettei 

niitä pystytä skannaamaan. Silloin 

on käytettävissä kaksi vaihtehtoa: 

tehdään var jokohdi l le  kosketta-

valla laitteella lisäpisteitä tai korja-

taan aukkopaikat siihen soveluvalla 

STL-mallin käsittelyohjelmalla. Jos 

ennakkoon tiedetään tai osataan 

arvioida joitain geometrian piirteitä 

esimerkiksi viisteitä tai pyöristyksiä 

tai sylinterejä (reikiä), niin ne voi-

daan lisätä malliin käsittelyn aikana.

STL-mal l in korjai lun jälkeen se 

viedään ohjelmistoon, joka osaa 

tunnistaa siitä eri laisia piirteitä ja 

luoda niistä 3D B-rep-pintamallin ja 

lopuksi 3D-tilavuusmallin. Useimman 

tällaiset ohjelmat yrittävät muodos-

taa automaatisesti 3D-pintamallin ja 

onnistuvat siinä vaihtelevasti, koska 

raaka-aineena olevan kolmioverkko-

mallin laatu vaikuttaa tehtävän vai-

keusasteeseen. Useimmiten pintojen 

muodostaminen jää vajaaksi ja loppu-

tulosta pitää korjata ja muokata ha-

luttuun tulokseen pääsemiseksi. Mo-

nesti raaka-aineisto on niin huonoa, 

että on parempi käyttää STL-mallia 

ikään kuin visuaalisena mallina, jonka 

mukaan tehdään 3D-ti lavuusmall i 

tavanomaisilla mallinnustyökaluilla.

Tässä kiilaosan tapauksessa menet-

telimme tällä tavalla, koska lopputulos 

on huomattavasti helpompi rakentaa 

3D CAD-ohjelman mallinnustyökaluil-

la, kuin paikkailemalla risaista 3D-pin-

tamallia. Käyttämällä vakio mallinnus-

työkaluja saadaan myös mahdollisuus 

lopputuloksen helppoon muokkaami-

seen ja useat piirteet voidaan mallin-

taa matemaattisen tarkasti. Mikä olikin 

tässä tapauksessa erittäin tärkeää. 

Kiilaosan kuvat Tapio Saarinen, 2019.

3D-skanneri.

Vasemmalla kolmioverkkomalli ja oikealla 3D-tilavuusmalli SolidWorksissä.
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CADMATIC on ostanut suomalai-

sen ohjelmistoyhtiö Kymdatan ja 

CADS-ohjelmistot

CADMATIC Oy on ostanut suo-

malaisen ohjelmistoyhtiö Kymdata 

Oy:n. Strateginen yritysosto laa-

jentaa CADMATICin tuoteportfolio-

ta ja sisältää koko Kymdatan osa-

kekannan, IPR:t kaikkiin yrityksen 

CADS-ohjelmistoihin ja kaikki toi-

mintaan liittyvät sopimukset. Yritys-

oston jälkeen CADMATICin arvioitu 

liikevaihto nousee n. 28 miljoonaan 

euroon ja henkilömäärä ylittää 200 

Kymdatan työllistäessä 43 henkilöä. 

Kymdatan CADS Electric -ohjelmis-

totuotteet ovat markkinajohtaja Suo-

messa ja Virossa sähkö- ja automaa-

tiosuunnittelussa. CADS-tuoteperhe 

sisältää ohjelmistomoduuleita myös 

esim. LVI-laskentaan ja -mallinnuk-

seen sekä rakennesuunnitteluun. 

CADS-tuotteet täydentävät CADMA-

TICin laivojen ja prosessilaitosten ra-

kenne- ja mekaaniseen suunnitteluun 

ja tiedonhallintaan keskittynyttä tuo-

teportfoliota globaalilla markkinalla. 

Yrityskauppa tukee CADMATICin 

strategisia kasvutavoitteita ja vah-

vistaa CADMATICin asemaa laivojen 

ja prosessilaitosten suunnitteluun ja 

tiedonhallintaan tarkoitettujen oh-

jelmistojen yhtenä globaalina mark-

kinajohtajana. Lisäksi yrityskauppa 

tuo CADMATICille merkittäviä asiak-

kuuksia liittyen rakentamiseen. Yri-

tysoston jälkeen CADMATICilla on 

mahdollisuus tarjota suunnittelu- ja 

tiedonhallintaohjelmistoja asiakkail-

leen kaikkiin suunnitteludisipliineihin 

yhden toimittajan periaatteella (one-

stop-shop), mikä tarjoaa erinomaiset 

lähtökohdat tulevaisuuden kasvul-

le. CADMATIC on vahva globaaleil-

la markkinoilla, joissa CADS-tuot-

teet eivät ole vielä aktiivisesti läsnä. 

CADS-tuotteet puolestaan avaavat 

CADMATICille uusia mahdollisuuksia 

integroidun tuoteportfolion ja voimak-

kaasti kasvavan automaation myötä. 

Molemmilla yhtiöillä on selkeät ja 

vahvat tulevaisuuden tuotekehitysoh-

jelmat, ja yhtiöiden erikoisosaamisalu-

eet tukevat hyvin toisiaan. Päällekkäi-

siä tuotealueita ei käytännössä ole. 

”Kymdata on hyvin johdettu ja 

kannattavasti kasvava yritys ja olen 

erittäin tyytyväinen siitä, että olem-

me saaneet omistukseemme yhtiön 

ja sen tuotteet. CADMATICin kas-

vustrategian mukainen yritysosto, 

mikä laajentaa tuoteportfoliotamme 

ja asemaamme ydinalueellamme, tar-

joaa meille erinomaiset lähtökohdat 

tulevaisuuden kasvulle. CADS-tuot-

teiden vahva asema nykytoiminta-

alueilla on osoitus CADS-tuotteiden 

kilpailukyvystä. Molempien yhtiöiden 

henkilöstö on äärimmäisen moti-

voitunutta ja olen vakuuttunut sii-

tä, että tulemme menestymään 

yhtenä tiiminä erinomaisesti tule-

vaisuudessa”, toteaa CADMATI-

Cin toimitusjohtaja Jukka Rantala. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, 

että pääsimme sopimukseen juuri 

CADMATICin kanssa. Sekä Kymdata 

(CADS) että CADMATIC ovat toimin-

naltaan ja luonteeltaan hyvin saman-

tyyppisiä; tuotekehityspainotteisia ja 

uusimman teknologian hyödyntäjiä. 

Meillä on myös hyvin samanlainen ar-

vopohja, jossa korostuu mm. vahva 

asiakaslähtöinen toiminta. Näemme 

merkittäviä synergiaetuja ja kasvu-

mahdollisuuksia kaikille tuotteillem-

me. CADMATICin vahva kansainväli-

syysosaaminen ja maailmanlaajuinen 

myyntiverkosto mahdollistavat CADS-

tuotteillemme selkeän kiihdytyskaistan 

kansainvälistymiseen”, sanoo Kymda-

tan toimitusjohtaja Jyrki Metsola. 
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Tekoäly kirittämään aivosairauksi-

en tutkimusta 

Aivojen toimintahäiriöitä aiheut-

tavat sairaudet koskettavat lähes 

jokaista suomalaista tai hänen lä-

heistään jossain elämän vaihees-

sa. Kansallisen neurokeskuksen ja 

Tiedon yhteisprojektissa kehitetään 

aivokasvainpotilaiden datan tehok-

kaampaa hyödyntämistä tutkimuskäy-

tössä, jotta aivosairauksiin voitaisiin 

luoda yksilöllistettyjä täsmähoitoja.

Neurologiset sairaudet eivät aina 

näy päällepäin, joten niiden diagno-

sointi on hidasta. Tutkimuksen avulla 

voidaan selvittää eri aivosairauksien 

syitä ja mekanismeja, ja näiden avul-

la voidaan löytää näyttöön perustuvia 

keinoja sairauksien ehkäisyyn ja hoi-

toon. Tutkimuksessa tarvittava tieto 

on kuitenkin usein piilossa lääkärei-

den saneluihin pohjautuvissa kerto-

musteksteissä, ja niiden manuaali-

nen läpikäynti ja tutkimus on hidasta.

Kansallisen neurokeskuksen ja Tie-

don pilottiprojektissa yksi tekoälyn 

kyvykkyyksistä, luonnollisen kielen 

prosessointi, otettiin avuksi tutkimus-

datan käsittelyyn. Tekoäly tunnistaa 

lääkäreiden saneluihin pohjautuvista 

kertomusteksteistä sairauden hoidon 

kannalta oleellisia, tutkimusryhmän 

määrittelemiä ilmauksia tai sanayhdis-

telmiä. Ilmaukset toimivat niin sanot-

tuina ongenkoukkuina, joihin tarttuu 

oikeanlaista tietoa tutkijalle datamas-

sasta. Irrotettu tieto on tutkijoiden käy-

tettävissä reaaliaikaisesti tutkimustyö-

tä varten. Työkalu pohjautuu Tiedon 

kehittämään analytiikkaratkaisuun.

”Työkalun avulla tutkijalla on mah-

dollisuus analysoida nopeasti ja te-

hokkaasti potilasjoukkoja, josta voi-

daan tehdä kliinisesti merkittäviä 

havaintoja. Tekoälyn avulla voidaan 

myös valikoida tutkimuskäyttöön 

kiinnostavia potilasjoukkoja, joiden 

kliinisiä tietoja voidaan yhdistää poti-

laalta leikkauksessa poistettuun kas-

vainkudokseen. Tämä mahdollistaa 

esimerkiksi uusien lääkehoitojen ke-

hittämisen”, sanoo neurokirurgi ja do-

sentti Joonas Haapasalo TAYS:sta.

Projektin lähtökohtana TAYS:n ja kan-

sallisen neurokeskuksen yhteistyönä 

toimiva aivokasvaintutkimusryhmä tar-

vitsi ratkaisun kerätä tutkimuspotilaisiin 

liittyvää dataa suoraan kertomusteks-

teistä tutkimustyön nopeuttamiseksi. 

Perinteisesti sairauksien tutkimuksessa 

tutkijan ajasta iso osa on mennyt tieto-

jen manuaaliseen keräämiseen saira-

uskertomuksista, jotka useimmiten pe-

rustuvat lääkärien tekemiin saneluihin. 

Tällaiset yksitoikkoiset tehtävät ovat 

erityisen hyvin ratkaistavissa tekoälyllä.  

Projektissa Tiedon asiantuntijat ja tut-

kimusryhmän kliinikot tekevät aktiivis-

ta yhteistyötä tekoälyn opettamiseksi. 

Esimerkiksi epilepsiaa ei lääkäreiden 

saneluissa usein kuvata sanalla ”epilep-

sia”, vaan teksteistä voi löytyä sanoja 

”kouristelu” tai ”epileptinen kohtaus”. 

Tekoäly oppii vaihtoehtoisia ilmauksia 

data-asiantuntijan ohjauksessa lää-

kärien ja tutkijoiden tarpeiden pohjal-

ta. Tekoälyn oppiminen jatkuu koko 

ajan, joten sen tarkkuus kehittyy myös.

”Neurokeskuksen kannalta on ilo 

seurata, kuinka tiedemiehet, kliinikot 

ja yritykset puhaltavat yhteen hiileen 

kehittäessään tulevaisuuden työkalu-

ja neurotutkijoille”, toteaa Kansallisen 

Neurokeskuksen johtaja Mikael von 

und zu Fraunberg.

”Yleensä tutkijan ajasta valtaosa 

kuluu tiedon keruuseen. Tekoäly on 

väsymätön työjuhta isojen aineisto-

jen läpikäymiseksi ja vapauttaa tutkijat 

haasteellisempaan tutkimustyöhön ja 

luovaan ajatteluun”, kommentoi Miikka 

Ermes, johtava asiantuntija Tiedolta. 

Yrityskauppa tuo CADMATICille merkittävän määrän sähkö-, automaatio- ja instrumentointisuunnitteluun sekä rakentamiseen liit-

tyvää osaamista.
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Yritysten digikypsyydessä on sel-

keitä toimialakohtaisia eroja 

Yritykset ovat voineet selvittää orga-

nisaationsa digitalisaation kypsyysta-

son ja verrata sitä muihin organisaati-

oihin VTT:n verkkotyökalulla. Vuodesta 

2017 asti käytetyn digikypsyystyökalun 

vastausten analysointi osoittaa, ettei 

digitalisaation eteneminen yrityksissä 

ole kiihtynyt. Eri aloilla on suuria ero-

ja digitalisaation hyödyntämisessä.

Digikypsyystyökalu ei tarkastele 

tiettyjä teknologioita vaan kokonais-

valtaisesti organisaation toimintaa. 

Sen kuusi dimensiota ovat Strategia, 

Liiketoimintamalli, Asiakasrajapinta, 

Organisaatio ja prosessit, Ihmiset ja 

kulttuuri sekä Informaatioteknologia.

Digitalisaation eteneminen yrityk-

sissä on pysynyt digikypsyystyökalun 

vastausten perusteella hyvin saman-

laisella tasolla kahden vuoden tarkas-

telujaksolla. Havaintoa tukee myös 

kesäkuussa julkaistun Digibarometri 

2019 -raportin maininta siitä, että vaik-

ka yritykset hyödyntävät yhä enemmän 

digitalisaatiota liiketoiminnassaan, vii-

me vuosina kasvu on ollut verkkaista.

Kaikkien vastausten keskiarvoja 

tarkasteltaessa korkeimmat digikyp-

syystasot on saavutettu Organisaa-

tio ja prosessit- sekä Informaatiotek-

nologia-dimensioissa. Nämä ovatkin 

perusedellytyksiä digitalisaation hyö-

dyntämiseen. Korkea kypsyystaso 

voi kuitenkin viitata myös siihen, että 

digitalisaatiossa edetään teknologia 

edellä. Digitalisaatio tulee kuitenkin 

huomioida kaikessa organisaation toi-

minnassa. Myös strategian, tarjoaman, 

työvoiman, kulttuurin ja rakenteen pitää 

pystyä vastaamaan digitalisaation mah-

dollistamiin muutostarpeisiin ja ottaa 

huomioon asiakkaiden, työntekijöiden 

sekä yhteistyökumppaneiden odotuk-

set. Strategia-dimensiossa on päästy 

myös melko korkealle tasolle, ja hie-

man alempana ovat Liiketoimintamal-

li- sekä Ihmiset- ja kulttuuri -dimensio.

Sen sijaan Asiakasrajapinta-dimensi-

on keskiarvo on pysytellyt koko tarkas-

telujakson ajan kaikkein alhaisimmalla 

tasolla. ”Digitalisaation mahdollisuuksia 

muun muassa asiakkaiden osallistami-

sessa ja digitaalisten palvelujen kehittä-

misessä ei ole vielä hyödynnetty kaik-

kialla niin laajasti kuin voitaisiin. Tämä 

vaatii yleensä laajaa tiedonkeruuta ja 

eri järjestelmien yhteistoimintaa”, sa-

noo VTT:n erikoistutkija Olli Kuusisto.

Erot eri dimensioissa yksityisellä ja jul-

kisella sektorilla ovat pieniä, vaikka yksi-

tyinen sektori näyttäisikin olevan hieman 

julkista sektoria edellä lähes jokaises-

sa dimensiossa. Asiakasrajapinnassa 

sekä Organisaatio ja prosessit -dimen-

siossa tulokset ovat hyvin samanlaiset.

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä 

IT-alan palvelut olivat selkeästi muita 

tarkasteltuja toimialoja korkeammalla 

kypsyystasolla jokaisessa dimensiossa. 

Asiakasrajapinta-dimensiossa tulevat 

esille mm. rahoitus- ja vakuutusalalla 

tehdyt satsaukset digitaalisiin kuluttaja-

palveluihin. Muut palvelualat ovat selväs-

ti niitä ja IT-palveluita alemmalla tasolla, 

mutta kuitenkin korkeammalla tasolla 

kuin valmistavan teollisuuden yritykset.

Hieman pienemmät erot palvelualo-

jen ja valmistavan teollisuuden välillä on 

havaittavissa Organisaatio ja prosessit- 

sekä Informaatioteknologia-dimensiois-

sa. Näissä samoissa dimensioissa näkyy 

myös selkeä ero metallituotteita sekä 

koneita ja laitteita valmistavien yritysten 

välillä. Metallituotteita valmistavat yrityk-

set ovat tämän tarkastelun perusteella 

molemmissa korkeammalla tasolla.

Avoimesti verkossa saatavissa ole-

va digikypsyystyökalu antaa vastaajal-

le nopeasti yleiskuvan organisaation 

digikypsyystasosta 26 kysymyksen 

Kansallisen neurokeskuksen ja Tiedon pilottiprojektissa yksi tekoälyn kyvykkyyksistä, luonnollisen kielen prosessointi, otettiin avuk-

si tutkimusdatan käsittelyyn.
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avulla. Kyselyyn vastaaminen vie noin 

20 minuuttia, ja tuloksen saa heti 

kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu.

Työkalussa digikypsyyttä arvioi-

daan asteikolla 0-4; alin tarkoittaa, 

ettei digitalisaatiota vielä ole hyö-

dynnetty, kun taas ylimmällä tasolla 

organisaatio sekä soveltaa digitali-

saatiota että seuraa ja kehittää sitä. 

Tavoitteena ei ole saavuttaa jokaises-

sa dimensiossa korkeinta kypsyys-

tasoa, mutta yrityksen on tärkeää 

tietää tilanne ja miettiä, mikä oman 

organisaation tavoitetason tulisi olla.

Työkalusta on myös tehty erillinen 

versio organisaatiokohtaisia työpajoja 

varten, jolloin samasta organisaati-

osta on kutsuttu useita ihmisiä ensin 

vastaamaan kyselyyn ja sen jälkeen 

työpajaan keskustelemaan tuloksis-

ta. Työpajassa digitalisaation eri nä-

kökulmia yrityksen sisällä ja yhteistä 

kokonaiskuvaa on saatu hyvin esille, 

koska erilaisissa rooleissa toimivat 

henkilöt ovat vastanneet kyselyyn 

kukin omasta näkökulmastaan. On 

selvää, että jokainen kysymys ei ole 

jokaiselle vastaajalle yhtä selkeä tai 

relevantti, mutta yhteisessä keskus-

telussa on ollut mahdollista avata 

myös itselle vieraampia näkökulmia.

Tulosten perusteella voi perus-

tellusti miettiä omalle organisaa-

tiolle sopivaa tavoitetasoa eri di-

mensioissa sekä toimenpiteitä 

tavoitetason saavuttamiseksi. Tämä 

auttaa muodostamaan koko organi-

saation kannalta parhaimman digita-

lisaatiostrategian ja kohdentamaan 

kehitysaskeleet strategian mukaisesti 

parhaimman hyödyn saavuttamiseksi.

”Olemme hyödyntäneet onnistu-

neesti digikypsyystyökalua osana 

DigiLeap EAKR-hankkeessa kehitet-

tyä Digitilanteen kartoitus -palvelua. 

Hankkeessa olemme tehneet 19 PK-

yritykselle digitilanteen kartoituksen, 

jonka pohjalta yritykset ovat voineet 

suunnata omaa digikehitystään. Ko-

kemuksemme mukaan yritykset koki-

vat digitilanteen kartoituksen hyvänä 

tapana jäsentää nykytilaa ja mihin 

suuntaan seuraavia kehitystoimenpi-

teitä kannattaisi viedä”, kertoo VTT:n 

erikoistutkija Jukka Kääriäinen.

Tutustu digikypsyys-kyselyyn https://

digimaturity.vtt.fi/

Digikypsyystyökalu on ollut käy-

tössä vuodesta 2017 lähtien kaikille 

avoimena verkkokyselynä suomeksi 

ja englanniksi. Aineistossa on tällä 

hetkellä yli 300 vastausta. Tässä ana-

lyysissa on tarkasteltu sen aineistoa 

ajalta 3/2017-3/2019. Tarkasteluun 

valittiin Suomessa toimivat organisaa-

tiot, joissa työntekijöiden määrä on 

vähintään 10 henkilöä. Lisäksi aineis-

tosta poistettiin vastaukset, joissa oli 

puutteita taustatietojen tai vastausten 

suhteen. Lopulliseen analyysiin otet-

tiin mukaan noin 200 vastausta, joista 

60 % oli yksityisellä ja 40 % julkisel-

la sektorilla toimivia organisaatioita.

VTT on toteuttanut työkalun myös te-

koälykypsyyden tarkasteluun: https://

ai.digimaturity.vtt.fi

M-Files INNOVATE 2019

M-Files järjesti 12.9.2019 yhdek-

sännen yhden Euroopan suurim-

mista tiedonhallintatapahtumista, 

INNOVATE 2019. Tilaisuuden pää-

teemoina olivat älykäs tiedonhallinta, 

digitransformaatio sekä tiedonhal-

linnan ja innovoinnin hyödyntäminen 

liiketoiminnassa. Tapahtuma kokosi 

Helsingin Messukeskukseen yli 800 

alan asiantuntijaa ympäri maailman. 

Tapahtumassa saatiin konkreettisia 

vinkkejä siihen, kuinka organisaa-

tiot voivat toimia entistäkin tehok-

kaammin ja älykkäämmin aikana, 

jolloin liiketoiminnan digitalisoimi-

nen ja datan tehokas käsittely ovat 

edellytyksiä yritysten selviytymiseen.

INNOVATE 2019 kuulimme asian-

tuntijoiden, asiakkaiden ja M-Filesin 

edustajien puheenvuoroja. ”On mah-

tavaa nähdä, kuinka monet maailman 

johtavista yrityksistä ovat omaksu-

neet meidän visiomme älykkäästä 

tiedonhallinnasta", sanoo M-Filesin 

toimitusjohtaja Miika Mäkitalo. Päi-

vän aikana kuulimme näkemyksiä eri 

alojen johtavilta yrityksiltä siitä, mi-

ten toimiva tiedonhallinta tuo käyt-

täjille työpäiviin iloa ja tehokkuutta 

sekä miten organisaatioissa toteu-

tetaan digitaalinen transformaatio.

Pääpuhujana oli kansainvälinen 

asiantuntija Atle Skjekkeland Digi-

tal Value Institutesta. Hän kertoi yri-

tyksen selviytymismahdollisuuksista 

digitalisaation murskatessa vanhat 

liiketoimintamallit.

Reiman toimitusjohtaja Elina 

Björklund esitteli älykkäitä tekno-

logioita yhtiön menestyksen takana. 

Etenkin ajatus tarjota lastenvaatteita 

palveluna, Clothing-as-a-Service, oli 

raikas innovaatio.

UPM:n tietohallintojohtaja Turk-

ka Keskinen valotti kongreettisesti 

kuinka digitransformaatio on tehnyt 

UPM:stä alansa johtavan toimijan.

M-Files on suomalainen tiedon-

hallintaratkaisujen toimittaja, joka 

toimii kansainvälisillä markkinoilla. 

Osoituksena vahvasta globaalista ja-

lansijastaan yritys sai viime vuonna 

Tasavallan presidentin kansainvälisty-

mispalkinnon.                                 

Digikypsyystason vertailu dimensioittain valituilla toimialoilla.
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Kansainvälinen terveysteknolo-

giayhtiö NewIcon on erikoistunut 

lääkehuollon automaatiolaitteisiin, 

jotka perustuvat edistyksel l iseen 

ohje lmisto- ja robot i ikkaosaami-

seen. Yritys toimittaa ratkaisuja sai-

raaloil le ja apteekeil le. NewIconin 

tuotteita ovat varastoautomaatit, 

älylääkekaapit ja antibioottirobotit.

NewIcon kohtasi yrityksen kasva-

essa useita l i iketoimintahaasteita, 

joihin kaivatti in kipeästi ratkaisua. 

Tuotenimikkeiden määrä l isääntyi 

ja ni iden hall inta alkoi ol la haas-

tee l l i s ta .  Tuo te t i e to j en  y l l äp i to 

o l i  t yö l äs tä ,  koska  tuo te t i e toa 

pidett i in er ikseen yl lä suunnitte-

lun ja  tuotannon jär jeste lmissä. 

O l emassa  o l e v i en  n im i kke iden 

uude l leenkäyt tö  o l i  haastee l l i s -

t a .  Tu o t e m u u t o s t e n  a j o i t u s  j a 

käyttöönotto ol ivat ongelmall isia. 

Tuotet iedon jakelu al ihankki jo i l le 

oli työlästä ja virheherkkää. Tuot-

teen hall inta yli sen koko elinkaa-

ren ol i käytännössä mahdotonta.

Edellä kuvattuihin l i iketoiminta-

haaste is i in  NewIcon läht i  hake-

maan ratkaisua yhdessä PLM-toi-

mittaja Symetrin kanssa. Käytössä 

o l lu t  PDM-ratka isu laa jennet t i in 

t uo t t e en  e l i n kaa re n  ha l l i n t aan 

(PLM, Product  L i fecyc le  Mana-
gement). Lisäksi otetti in käyttöön 

uus i  to iminnanohjaus jär jeste lmä 

(ERP, Enterprise Resource Plan-
ning). Tärkeimpinä kehityskohteina 

keskityttiin ensivaiheessa nimikkei-

den ja tuoterakenteiden hallintaan, 

tuotemuutosten ha l l in taan sekä 

oikea-aikaiseen tuotetietojen va-

pautukseen ERP- jä r jes te lmään. 

Yrityksen kasvaessa myös tuotenimikkeiden määrä lisääntyy ja niiden hallitseminen 

korostuu. NewIcon pyrkii PLM-ratkaisulla varmistamaan muun muassa, että tuotetieto 

täyttää yrityksen sille asettamat kriteerit ja että nimikkeistä voidaan tunnistaa vanhen-

tuneet ja päällekkäiset nimikkeet. PDM-ratkaisun laajentaminen PLM-ratkaisuksi on 

tuonut yritykselle merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

NewIcon nopeuttaa toimituksia 

tuotteiden elinkaaren hallinnan avulla

Jukka Kallioinen
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Lisäksi toteutett i in extranet-omi-

na isuus,  jonka kautta annetaan 

myös al ihankkijal le oikeudet t iet-

t y j e n  t u o t t e i d e n  t a r k a s t e l u u n . 

”PLM- ra t ka i summe  S O VE L IA 

PLM kattaa koko tuotteen elinkaa-

ren hal l innan myös lääkehuol lon 

au tomaat io la i t teen  to im i tuksen 

jälkeen. Se on suunnittelun tuote-

nimikkeiden-, rakenteiden ja doku-

menttien hallintajärjestelmä esimer-

kiksi piirustuksil le ja 3D-mallei l le. 

Teemme parhai l laan edel lytyksiä 

nopeal le suunnit te lu l le ja hal l in-

nal le”, kertoo NewIconin Supply 

Chain Manager Mauri Kankkunen.

Ka ikk ien tuotet ie to jen o l lessa 

samassa paikassa NewIconin on 

nyt aiempaa helpompi hallita lait-

teen elinkaarta sen alusta loppuun. 

Dokumento in t i  t u l ee  pa remmin 

haltuun myytävänä olevi l le tuot-

te i l le .  Suunnit te l i jat  voivat hal l i -

ta  tuot te iden ja  n imikke iden t i -

la t ie to ja ;  ovatko ne es imerk iks i 

suunnittelussa, suunnitteluvalmi-

i ta  va i  tuotantoon hyväksyt ty jä .

”PLM vähentää työmäärää val-

tavast i .  Kustannussäästöt  syn-

tyvä t  juur i  t yömäärän vähentä -

m i ses tä .  Tavo i t t eena  on  myös 

parantaa projektien läpimenoaikoja, 

to imitusvarmuutta ja ennakoi ta-

vuut ta” ,  Kankkunen luonneht i i .

NewIcon on pystynyt jo nyt to-

dentamaan, että useisi in l i iketoi-

mintahaaste is i in  on saatu apua 

PLM-ratkaisun laajentamisel la ja 

systemaattisella käytöllä. Tuotetie-

dot hallitaan nyt yhdessä paikassa, 

mahdol l is taen la i t teen ha l l innan 

sen koko e l inkaaren a lusta lop-

puun. Merkittäviä kustannussääs-

tö jä  työmäärän vähentyessä on 

syntynyt si i tä, että jär jestelmään 

kootut tuotetiedot ovat saatavil la 

o ikea-a ika isest i  ja  luotettavast i . 

Jo kerran tehtyä työtä ei tarvitse 

tehdä uudestaan.  Tuotet ie to jen 

lähettäminen toimittajal le loppuu 

kokonaisuudessaan, koska toimitta-

jat pääsevät helposti käsiksi tarvit-

semiinsa tuotetietoihin. Nimikkeiden 

ja  tuoterakente iden luont i  sekä 

hallinta integroitiin suunnittelutyö-

kaluihin ja -prosessiin. Myynnillä on 

nyt käytössä ajantasaiset tuotedo-

kumentaatiot. Järjestelmä valvoo 

tuotet ie to jen laatutasoa,  jo l lo in 

tietojen uudelleenkäyttö on aiempaa 

helpompaa. Tuoterakenne sisältää 

kaikki tuotteeseen kuuluvat osat - 

sekä mekaniikan että sähkön.  

Kansainvälinen terveysteknologiayhtiö NewIcon on erikoistunut lääkehuollon automaatiolaitteisiin, jotka perustuvat edis-

tykselliseen ohjelmisto- ja robotiikkaosaamiseen. Sairaalat ja apteekit ympäri maailmaa arvostavat suomalaista terveys-

teknologiaa, joka edistää lääkehuollon turvallisuutta, tehokkuutta ja mielekkyyttä.

NewIcon on perustettu vuonna 2007 ja sen päätoimisto sijaitsee Kuopiossa ja sillä on tytäryhtiö Tanskassa. NewIcon on 

Suomen markkinajohtaja apteekkien varastoautomaatiossa. Yritys on 

toimittanut maailman suurimman varastoautomaatin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkiin. Yri-

tyksen juuret juontavat teollisuuden automaatioon ja laajojen projektien toimittamiseen suurille teollisuusyhtiöille.

Terveysteknologiayhtiö NewIcon on erikoistunut lääkehuollon automaatiolaitteisiin. Yrityksen tuotteita ovat mm. älylääkekaapit.
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A lihankinta 2019 -kumppani oli 

Mantsinen Group. Yhtiön toimitus-

johtaja Mia Mantsinen avasi messut 

korostaen: "Kestävän ja vastuullisen 

toiminnan kulmakivi on yhdessä te-

keminen. Ketään ei jätetä ja toisia 

tukemalla ja haastamalla päästään 

kunnianhimoisiinkin tavoitteisiin. On 

jatkuvasti haettava seuraavia kohteita 

olla parempi kuin tänään. Voidaan 

ottaa oppia niistä lukuisista suomalai-

sista yrityksistä, jotka ovat tällä saralla 

globaaleja edelläkävijöitä. Kumppa-

neiden kanssa tekemällä voimme 

vaikuttaa laajemmalle. Kestävän ja 

taloudellisen tuotteen takana on oltava 

vastuullinen kehitys-, hankinta- ja val-

mistusketju, jossa jokaisen osapuolen 

merkitys kasvaa itseään suuremmaksi. 

Kestävyys ei ole nollasummapeliä.”

Messujen avajaisaamun ohjelmas-

sa yksityistalouden ekonomisti Olli 

Kärkkäinen Nordeasta loi katsauksen 

epävarmaan taloustilanteeseen roh-

kaisemalla investointeihin. Keynote-

puhujana lavalle noussut digitaalisen 

työn asiantuntija Esko Kilpi tarjosi 

kuuli joi l le ajattelun aihetta siihen, 

mil laisella yhteistyöllä tulevaisuu-

den teollisuudessa pärjää parhaiten. 

Kestävä valmistus

Kestävällä valmistuksella tarkoite-

taan esimerkiksi lähituotantoa, jossa 

suositaan alueellisia toimijoita eli lähi-

verkostoja, vältetään tavaroiden turhaa 

kuljettamista, pyritään kehittämään 

energiatehokkuutta tuotannossa sekä 

huomioimaan kiertotalous, ympäristö 

ja koko tuotantoketjun hiilijalanjälki. 

”Teema näkyi läpi tapahtuman ja yri-

tykset olivat tarttuneet hyvin kestävän 

valmistuksen näkökulmiin”, kertoi 

Alihankinta-messujen projektipäällik-

kö, viestintäjohtaja Tanja Järvensivu

Tampereen Messut -konsernista.

”Kestävä valmistus tuo kilpailuetua 

yrityksille kansallisesti ja kansainvä-

lisesti, joten sen merkitys Suomen 

taloudelle ja täällä toimivil le teol-

l isuuden yrityksil le on keskeinen. 

Suomeen sijoittuva teollinen tuotanto 

ja investoinnit lisäävät suomalaisten 

hyvinvointia, mutta ne ovat myös 

todellisia ekotekoja, sil lä tuotanto 

Suomessa on selkeästi ympäristöystä-

vällisempää verrattuna valtaosaan kil-

pailijamaistamme”, sanoo johtaja Sami 

Nikander Kemianteollisuus ry:stä.

Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut pidettiin 24.-26.9.2019 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Alihankinta-tapahtumaan kokoontui 

17 731 messuvierasta ja yli 1100 näytteilleasettajaa. Kävijämäärä on tapahtuman 

historian toiseksi suurin (v. 2016: 18 422). Messujen pääaiheina olivat Kestävä 

valmistus -teeman lisäksi talousnäkymät, kansainvälistyminen ja tulevaisuuden 

teollisuus sekä digitalisaatio, uudet innovaatiot ja tuottavuus. Perinteisten mes-

sujen lisäksi järjestettiin AlihankintaHEAT 2019, joka oli verkostoitumistapahtuma 

startup- ja teollisuusyrityksille.

Alihankinta 2019

Minna Innala
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AlihankintaHEAT

Neljännen kerran järjestettävä Ali-

hankintaHEAT esitteli teknologiarat-

kaisuja tulevaisuuden teollisuuden 

tarpeisiin. Osana Alihankintaa järjes-

tettävässä oheistapahtumassa star-

tupit ja yrityskumppanit esittelevät 

ratkaisuja tulevaisuuden teollisuuden 

tarpeisiin. HEATissä haastettiin alan 

perinteisiä ajattelu- ja toimintatapo-

ja tuomalla ketterää ajattelutapaa 

Suomen teollisuuteen. Tavoitteena 

ol i synnyttää yhteistyötä ja uutta 

bisnestä kääntämällä katseet kohti 

älykästä ja kestävää teol l isuutta. 

Messutapahtuma tar jos ik in tä l le 

hyvät puitteet. Messujen päälavalla 

Heat Stagella kuulti in ajankohtai-

sia puheenvuoroja, case-esimerk-

kejä, keskusteluja ja pitchauksia.

Heat Grilli -paneelikeskustelussa 

pureuduttiin kestävään valmistuk-

seen ja tu levaisuuden teol l isuu-

teen Tekniikka & Talouden päätoi-

mittajan Mikko Torikan johdolla.

Palkittuja

Messuilla palkittiin menestyksek-

käitä toimijoita. Suomen Osto- ja 

Logistiikkayhdistys, LOGY ry, palkitsi 

messuilla Vuoden 2019 Päähankkija-

na Lojer Oy:n ja Alihankkijana Futuri-

ce Oy:n. Vuodesta 1987 lähtien jae-

tuilla tunnustuksilla halutaan edistää 

suomalaisen valmistavan teollisuuden 

ki lpai lukykyä ja verkostoitumista.

Lojer Oy on Pohjoismaiden suurin 

sairaala ja hoitokalusteiden valmis-

taja ja suurin fysioterapian laitteiden 

ja tarvikkeiden jakelija. Lojer Oy on 

hieno esimerkki siitä, miten yhtiö on 

pitkäjänteisesti ja eettisesti kehittänyt 

omaa hankintaverkostoaan. Lojerin 

hankinta strategianmukaisesti ma-

teriaalit hankitaan mahdollisuuksien 

mukaan kotimaisilta ja jopa alueelli-

silta toimittajilta, mistä osoituksena, 

että Lojerilla on Avainlippu-merkin-

tä kaikissa yrityksen valmistamis-

sa tuotteissa, LOGYn Al ihankin-

nan palkintovaliokunta perustelee

Futurice Oy on suomalainen tek-

nologian, designin ja liikkeenjohdon 

konsultoinnin yhdistävä asiantunti-

jayritys. Huimasta 30 prosentin vuo-

sittaisesta kasvuvauhdista huolimatta 

yhtiö on menestyksekkäästi onnistu-

nut vaalimaan omaa toimintatapaan-

sa, joka näkyy ja tuntuu yrityksen toi-

minnassa ja kulttuurissa. Yhtiön arvot 

– luottamus, läpinäkyvyys, oppiminen 

ja huolenpito – ovat vahvasti läsnä 

niin henkilöstön arjessa kuin asia-

kastyössä, LOGYn Alihankinnan pal-

kintovaliokunta perustelee valintaa.

Tribe Tampere puolestaan jakoi 

messuilla Suomen startup-ystävälli-

simmän yrityksen tunnustuksen Teli-

alle. Palkinto jaettiin nyt toista kertaa 

ja tunnustuksen tavoitteen on edistää 

Tampereen seudun teollisuussektorin 

uudistumista ja kansainvälistymistä. 

Alihankinta 2020

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuk-

sessa järjestettävien Alihankinta-messu-

jen sekä startup-tapahtuman Alihankinta-

HEATin tavoitteena on lähivuosina vahva 

kansainvälistyminen. Uudet teknologiat, 

innovaatiot sekä tulevaisuuden teollisuus 

ja kestävä valmistus herättivät kiinnos-

tusta ja keskustelua laajasti. Alihankinta-

messut ja AlihankintaHEAT järjeste-

tään seuraavan kerran 22.–24.9.2020.

Tapahtuman teema on Datasta bis-

nestä. ”Teeman kautta tuomme esiin 

tiedon merkitystä tulevaisuuden teol-

lisuudessa. Näkökulmina korostuvat 

muun muassa älykäs teollisuus, tur-

vallisuus ja tuottavuus. Tavoitteena on 

auttaa valmistavan teollisuuden yrityksiä 

jalostamaan suuresta datamäärästä 

hyödyllistä tietoa. Tämän avulla ym-

märrys liiketoiminnan mahdollisuuk-

sista kirkastuu, jolloin on mahdollista 

parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

”On ilo tehdä tapahtumaa yhdessä 

sitoutuneiden ja osaavien kumppanei-

den sekä näytteille asettajien kanssa. 

Uskon, että toimijat sitoutuvat teemaan, 

ja saamme koottua monipuolisen sisällön 

jälleen ensi vuodeksi. Tämän vuoden 

tapahtuman tavoitteena oli kehittää 

tapahtuma-aikaisia palveluita sekä asia-

kaskokemusta, ja saadun palautteen pe-

rusteella tavoitteessa onnistuttiin. Läm-

pimästi tervetuloa Suomen suurimpaan 

teollisuuskylään Tampereelle ensi vuoden 

syyskuussa”, Järvensivu toivottaa. 

Mantsinen Group. Yhtiön toimitusjohtaja 

Mia Mantsinen avasi messut korostaen: 

"Kestävän ja vastuullisen toiminnan kul-

makivi on yhdessä tekeminen.” 

(Kuva: Otto Vainio)

VR-lasit olivat esillä usean näytteilleasettajan osastolla. (Kuva: Otto Vainio)
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Yritysjäsenet

www.virtualsystems.fi

www.rand.fi 

www.ael.f i

www.bentley.f i

www.3dtech.fi

www.cadworks.fi

www.techniatranscat.com

www.atrsoft.com

www.zenex.fi 

www.profox.com 

www.deskartes.com

www.terrasolid.f i 

    www.cgi.f iwww.cads.fi 

www.econocap.com

www.planix.f i

www.edrmedeso.com

www.variantum.com

www.im-fel lows.com

www.eworknordic.com

  www.eplan.fiwww.teknoware.com www.titako.fi

www.pavil jonki.fi



Uutiset ja juttuideat                                                        Ota yhteyttä!
Valokynään tervetulleita.

Puh. 050 436 4310, 

www.sofor.f iwww.senaatti.f i 

www.ideal.f i

www.psdvision.com

www.intergraph.fi

www.cadmatic.com

www.vertex.f i

www.symetri.com

www.3ds.com

www.rapala.com 

www.roimaint.f iwww.meksystems.fi www.outotec.com

www.konecranes.com

www.plmgroup.fi

www.delfoi.com 



22 Valokynä 3/2019

CAD/CAM/CAE/PLM/BIM/AM-alan yritykset 

Suomessa
Seuraavilta sivuilta löydät Suomen tietokoneavusteisen suunnittelun ja valmistuksen, tuotteen elinkaarenhallin-

nan, rakennusten tietomallinnuksen sekä lisäävän valmistuksen toimittajat ja palveluntarjoajat. Tämä vuosittain 

ilmestyvä teos on ainut Suomessa julkaistava kokoelma, jossa alan yritykset esittäytyvät yhteen koottuna.

Oheisessa taulukossa on lueteltu yritykset aakkosjärjestyksessä sekä sivunumero, jolta kyseisen yrityksen 

tiedot löytyvät. Alalla toimii näiden lisäksi muitakin yrityksiä. Nämä on lueteltu sivun alalaidassa.

Jos et löydä etsimääsi taulukosta tai alareunan luettelosta, niin ota yhteyttä Valokynä-

lehden toimitukseen (toimitus@valokyna.fi, puh. 050 436 4310), 

niin lisäämme tiedot seuraavan päivityksen yhteydessä.

Tämä teos kannattaa pitää tallessa!
Hakuteos löytyy myös verkosta: www.valokyna.fi 

Yritys CAD/CAE CAM PDM/PLM BIM AM *) Sivu

Cadworks • • • 24

Camtek • • 25

CCS • • 26

Dassault Systèmes • • • • 27

Econocap • • 28

FEMData • 29

Fulvisol • 30

Ideal PLM • • • 31

Innovio • 32

PDSVision • • 33

Profox • • • 34

Rand • • • 35

Roima • 36

Symetri • • • • 37

Technia • • • • 38

Titako • • • 39

Variantum • 40

Vertex • • • 41

   Yritysesittelyt

Muita CAD/CAM/CAE/PLM/BIM-alan yrityksiä:

AIP Works, An-Cadsolutions, A&S Virtualsystems, ATR Soft, Bentley, BlueCielo ECM Solutions, Cenic Finland, 

EDR&Medeso, CGI, Cieltum, Comsol, CreoCenter, Deemec , Delfoi, Deskartes, Epicor, ePlan, Eurostep, Gredi, IM 

Fellows, Jidea, Kymdata, M.A.D., Meksystems, Mentor Graphics, Mevea, Nestix, Pathtrace, PDSVision, Planix, PLM 

Solution Design, PLM Techno, PLMGroup, PLM-Zone, Prodoc Systems, RDVelho, Rensi, RockIT , SAP, Sofor, Terra-

solid, Trimble Solutions, Zenex

Muita Lisäävän valmistuksen alueella toimivia yrityksiä:

AIP Works, An-Cadsolutions , 3D Creatory, 3D Crush Café, 3D Formtech, 3Dreams, 3Dstep, 3DTech, 3D-tulostuspalvelu, AM 

Finland, Canon, Canorama, Core3D, C-Advice, EduMo, Enmac, Esi 3d print, Filamentti, GOLD-CAM, Grano, Hetitec, HP, In-

noexpress, Insotera, Karjalan Datahuolto, KJ Additive, Konica Minolta, Lapin Vesileikkaus, Materflow, Maker 3D, Minifactory, 

Multiprint, Playful Pixels, Planmeca, Prenta, Proto Labs, Protopaja Kalliokoski, Protohouse, Pro3D, Rejlers, Ricoh, Samas 

3D-tulostus, Sofeltech, Suomen 3D-ratkaisut, TAMK Machinery, Teveteam, Tkp-print, Vossi

*) AM = Additive Manufacturing, lisäävä valmistus (3D-tulostinten toimittajat ja 3D-tulostuspalvelut)



Valokynä 3/2019     23

Tuote Toimittaja

Aras Fulvisol

Aton Roima

AXSHELL Femdata

AutomateWorks SolidWorks

BIOVIA Dassault Systèmes

CATIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland, Technia

CIMSOURCE Titako

CodeMaster Roima

Creo Econocap, PDSVision

CustomWorks CadWorks

DataKIT Titako

DELMIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland, Technia

DraftSight PLMGroup

E3-series CIM Consult Solution

ENOVIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland, Technia

EXALEAD Dassault Systèmes, Rand 

Finland

EXAPT Titako

Femap Ideal PLM

FIKSU Symetri

FINNDRAW Femdata

FINNGEN Femdata

FINNSAP Femdata

FPIPE Femdata

GEOVIA Dassault Systèmes

InfraWorks Symetri

KeyCreator Camtek

Mastercam Camtek

Nastran Symetri

NAVIATE Symetri

NavisTools Profox

NavisWorks Profox

NETVIBES Dassault Systèmes

Tuotteet ja palvelut
Alla olevassa taulukossa on lueteltu ne tuotteet, 

joita viereisen sivun taulukossa luetellut yritykset 

toimittavat tai konsultoivat.

Tuote Toimittaja

NX Ideal PLM

Product Information 

Cloud

Roima

QUINTIQ Dassault Systèmes

Revit Symetri

RoboStudio Titako

Service Lifecycle Man-

agement

Econocap

Simcenter Ideal PLM

SIMULIA Dassault Systèmes, Rand 

Finland. Technia

SolidEdge Ideal PLM

SolidPDM Roima

SOLIDWORKS Dassault Systèmes, Cad-

works, Titako

SOVELIA Symetri

Teamcenter Ideal PLM, Innovio

VariConf Variantum

VariPDM Variantum

VariProd Variantum

VariQuote Variantum

Vertex Vertex Systems

WinCAM Camtek

Windchill Econocap

WorkNC Titako

3ds Max Symetri

3DVIA Dassault Systèmes, 

Technia

3DSWYM Dassault Systèmes

Vertex Vertex Systems

WinCAM Camtek

Windchill Econocap

WorkNC Titako
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CadWorks Oy

Myllytie 1 A

04410 Järvenpää

info@cadworks.fi

www.cadworks.fi

Puh. 010 8357 300

Yhteyshenkilö:

Esko Simpanen

Valitse suomalainen SOLIDWORKS- toimittaja, joka 

tuntee tuotteensa ja asiakkaansa

SOLIDWORKS on maailman suosituin 3D-suunnitteluoh-

jelmisto, jolla on yli 5 miljoonaa käyttäjää. CadWorksillä 

on eniten SOLIDWORKS- kokemusta Suomessa, jo yli 

20 vuoden ajalta. Olemme vieneet läpi yli 1000 järjes-

telmätoimitusta, joten tunnemme laajan kirjon eri kokoi-

sia yrityksiä eri toimialoilta. Kokemus ja asiantuntemus 

ovat tärkeitä kriteerejä, kun valitset lisenssitoimittajaa. 

Asiakas on kaiken toimintamme lähtökohta, ja saman-

arvoisuus yksi tärkeimmistä arvoistamme. Palvelemme 

yhtä hyvin jokaista asiakastamme, olipa se suuri tai pieni.

Saat uudet ohjelmasi nopeasti tuottamaan

Ohjelmistohankinnan tavoitteena on tehostaa prosesseja,

lisätä tuottavuutta ja auttaa suunnittelijoita työssään. Mitä

nopeammin uudet työkalut saadaan tehokkaasti käyt-

töön, sitä nopeammin investointi alkaa tuottaa. CadWork-

sillä on panostettu erityisesti käyttöönottoon, koulutuk-

seen ja tukipalveluun. Yhdessä tekemällä varmistamme, 

että asiakas saa nopean ja asiantuntevan avun. Tukipal-

velussa ei tunneta ”mahdottomia tilanteita” ennen kuin 

kollegojen kaikki mahdollinen tietotaito on valjastettu on-

gelman ratkaisemiseksi. Ja se tehdään niin nopeasti kuin 

mahdollista. Jokainen tapaus on tietysti erilainen, mutta 

normaalitapauksessa vastaus tulee noin 15 minuutissa.

Tehosta käyttöä SOLIDWORKS-lisäsovelluksilla

CadWorksissä on omaa SOLIDWORKS-ympäristöön 

suunniteltua ohjelmistokehitystä. Kaksi tunnetuinta oh-

jelmistotuotettamme ovat CustomWorks, joka helpottaa 

merkittävästi nimeämiskäytäntöä sekä AutomateWorks, 

jonka avulla yrityksesi voi luoda asiakaskohtaisia tuote-

versioita nopeasti automaattisen konfiguroinnin ansios-

ta. Nämä SOLIDWORKS- lisäsovellukset saat vain Cad-

Worksiltä.

Helppo aloittaa – ja jatkaa

Jotta SOLIDWORKS-maailmaan pääseminen olisi mah-

dollisimman helppoa, tarjoamme yrityksille erilaisia aloi-

tuspaketteja. Näihin Plus-paketteihin sisältyy aina vali-

tun kokoisen SOLIDWORKS-ohjelmistokokonaisuuden 

lisäksi käyttöä tehostavia lisäsovelluksia ja ”avaimet 

käteen” -käyttöönottopalvelu. Jatkossa, kun yrityksen 

toiminta kehittyy, CadWorks on apuna varmistamassa 

että ohjelmistot ovat ajan tasalla. Oikeaan aikaan teh-

dyt ja oikean sisältöiset ohjelmistoinvestoinnit voivat tu-

kea merkittävästi yrityksen kasvua ja kannattavuutta.
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Camtek Oy

puh 0400 306 276

Vapaalantie 23 A 2

01650 Vantaa

www.camtek.fi

info@camtek.fi 

Yhteyshenkilöt:

Harri Nieminen   Puh. 0400 306 276

harri.nieminen@camtek.fi

Santeri Nieminen   Puh. 050 317 4323

santeri.nieminen@camtek.fi

Jälleenmyyjä:

T:mi Cam-tuki Mauri Köykkä  Puh. 040 507 1528

mauri.koykka@camtek.fi 

CAM-alalla jo 35 vuotta toiminut Camtek Oy on erikoistu-

nut helppokäyttöisiin NC-ohjelmistoihin, joita se on kehit-

tänyt jo vuodesta 1983 lähtien. Parhaiten yritys tunnetaan 

WinCAM-ohjelmistosta, jonka se esitteli vuonna 1994. 

Camtek Oy:n asiakaskunta koostuu lähinnä konepajois-

ta, joiden koko vaihtelee yhden hengen autotalliverstaista 

suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Suurin osa ammatillisis-

ta oppilaitoksista käyttää myös WinCAMia päivittäises-

sä opetuksessaan. Yhteensä Camtekin ohjelmistoja on 

toimitettu Suomessa lähes 600 asiakasorganisaatiolle. 

Tuotteet ja palvelut

WinCAM 
TM 

                       

WinCAM-ohjelmistossa on aina pidetty tärkeänä sitä, että 

NC-ohjelmointi on mahdollista tehdä sillä menetelmällä, joka 

sopii kuhunkin tilanteeseen, kullekin käyttäjälle ja kunkin tuot-

teisiin parhaiten. Siksi WinCAMissa voidaan yhdistellä erilai-

sia ohjelmointitapoja kuten tavallisin geometriaan perustuva 

graafi nen ohjelmointi tai kyselevä makro-ohjelmointi. Käyttä-

jä voi myös kirjoittaa osan NC-koodista käsinkin. WinCAM 

sisältää aina työstökonekohtaisesti sovitetun simulaattorin, 

joka tunnistaa kaikki koneen käskyt ja työkierrot ja osaa sik-

si pitää ruudulla näkyvät työstöradat ajan tasalla riippumatta 

siitä, millä menetelmällä niitä tuotetaan.

Visualisointi on WinCAM-simulaattorin lisäominaisuus, jolla 

kappaleen 3D-malli syntyy työstämällä kuvaruudulla pelkän 

NC-ohjelman perusteella. 

WinCAMin postprosessorit räätälöidään aina niin, että niiden 

tuottamat NC-ohjelmat kelpaavat NC-koneen lisäksi myös 

käyttäjille. Useimpia nykyaikaisten ohjausten monipuolisista 

työkierroista pystytään hyödyntämään. Toteutettuja postpro-

sessoreita ja simulaattoreita löytyy valmiina lähes kaikille 

Suomessa tavattaville CNC-ohjauksille.

Mastercam                    

Keväällä 2016 Camtekin tuotevalikoima laajeni, kun myyntiin 

otettiin Mastercam - Zenexin maahantuoma maailman suosi-

tuin CAM-ohjelmisto. Mastercam sopii ominaisuuksiltaan hy-

vin WinCAMin jatkoksi niille asiakkaille, jotka työskentelevät 

päivittäin 3D-mallien työstön kanssa tai kaipaavat lisää dy-

naamisuutta työstöratoihin. Yhdessä WinCAM ja Mastercam 

tarjoavat  juohevan kasvupolun perusohjelmoinnista aina 

5-akseliseen työstöön asti. Monitoimisorvien ja lankasahojen 

ohjelmointiin Mastercamista löytyy myös pätevät työkalut.

Robotmaster                     

Robotmaster-ohjelmiston avulla voi helposti ohjelmoida 

käsivarsirobottia tietokoneella samalla, kun robotti työs-

kentelee edellisen tehtävän parissa. Ohjelmiston käyttäjä 

määrittelee mitä työtä robotilla tehdään, jolloin ohjelmis-

to miettii järkevimmän tavan suorittaa kyseinen tehtävä. 

Robotmasterin käyräoptimoinnin avulla nähdään radan 

mahdolliset ongelmakohdat, jotka voi kätevästi korjata. 

Robotmaster on saatavilla integroituna Mastercamin yh-

teyteen, jolloin CAMin puolella tehdyt muutokset päivitty-

vät suoraan Robotmasterin puolelle, jossa optimoidaan 

robotin liikkeet. Nyt Robotmaster on julkaistu myös täysin 

itsenäisenä ohjelmistona, jossa voidaan suoraan mää-

rittää radat esimerkiksi hitsausta varten tai tuoda valmis 

työstörata CAM-ohjelmistosta. 

KeyCreator                    

Camtekin tuotevalikoimaan kuuluu myös  KeyCreator TM 

- Kubotekin kehittämä helppokäyttöinen ja edullinen 3D 

mekaniikka CAD. Se soveltuu erityisen hyvin valmistavan 

teollisuuden apuvälineeksi tilanteisiin, joissa pitää ottaa 

vastaan 2D- tai 3D-suunnittelutietoa erilaisissa muodois-

sa. Siinä on hyvä valikoima kääntäjiä ja paljon työkaluja 

mallien mahdollisesti sisältämien pienien, mutta valmis-

tuksen kannalta harmillisten virheiden korjaamiseen. Key-

Creator toimii hyvin yhdessä sekä WinCAMin että Master-

camin kanssa. 

Asennus ja koulutus  

Yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Camtek 

tarjoaa myös myymiinsä ohjelmistoihin liittyvää käyttö-

koulutusta sekä yleisemminkin CNC-koneiden käyttöön 

ja työstöön liittyvää neuvontaa. Tiedonsiirtoyhteyksien 

rakentaminen tietokoneiden sekä työstökoneiden välille 

kuuluu myös palveluihin. 
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CIM Consult Solution Oy

Eerikinkatu 6b

20100 Turku

www.ccsgroup.fi

info@ccsgroup.fi

Tel. +358 207 188 360

CIM Consult Solution Oy on E³.series-ohjelmistolle perus-

tuviin ratkaisuihin keskittynyt organisaatio, joka tarjoaa palve-

lujaan maailmanlaajuisesti. CCS:lla on toimipisteet Suomes-

sa, Ruotsissa ja Norjassa.

Saumatonta yhteistyötä

Mikään koneisto, on se sitten laitteistoista, ohjelmistoista 

tai ihmisistä muodostuva kokonaisuus, ei toimi ilman, että 

sen kaikki osat on hiottu saumattomasti yhteen. E³.series-

ohjelmistoa kehitettäessä tämä on otettu huomioon.

E³.series soveltuu niin yhden hengen suunnittelutoimiston 

kuin satoja henkilöitä työllistävän suunnitteluosaston käyt-

töön. Suomessa ohjelmistoa käyttävät esimerkiksi sähkönja-

kelun, erilaisten koneiden, ajoneuvojen ja liikkuvan kaluston, 

veneiden sekä keskusten/koteloiden suunnittelijat ja valmis-

tajat sekä niiden alihankkijat.

E³.series tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön palvelemaan 

suunnittelun, tuotannon ja asennuksen, hankinnan sekä tuot-

teen elinkaaren kokonaisvaltaista saumatonta toteuttamis-

ta. Ohjelmiston modulaarinen rakenne skaalautuu jokaisen 

yrityksen tarpeisiin yksittäisen kaavion tuottamisesta koko 

laitoksen tai tuotteen elinkaaren hallintaan. Suunnittelussa 

usein toistuvat arkirutiinit voidaan automatisoida ja näin sääs-

tetty aika saadaan käytettyä yritystä paremmin hyödyttäviin 

tehtäviin. Valmiit integrointimoduulit välittävät tietoa eri järjes-

telmien välillä kuten MCAD ja PDM / PLM. Dokumentaatio 

voidaan tuottaa kullekin kohderyhmälle siinä muodossa, mis-

tä juuri heille on suurin hyöty.

Yleisimmin käytetyt moduulit

E³.schematic / E³.fluid

• piirikaavioiden suunnittelu

• kaikki listaukset ja raportit

• sähkösuunnittelu

• hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelu

E³.cable / E³.fluid+

• piirikaavioiden suunnittelu

• kaikki listaukset ja raportit

• sähkösuunnittelu

• hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelu

• yksityiskohtaiset kaapelisuunnitelmat

• lohkokaaviot ja hierarkinen suunnittelu

• johdinsarjasuunnittelu

E³.panel / E³.panel+

• keskusten ja koteloiden layout-suunnittelu (2D / 3D)

• automaattiset kotelojohdotukset (E³.panel+)

E³.formboard

• johdinsarjojen valmistusdokumentaatio (naulapöytä-

esitys) 1:1 mittakaavassa

E³.education

• oppilaitoksille tarkoitettu ohjelmiston täysversio 

Palvelut

E³.series-koulutus koostuu 2-3 päivän peruskoulutukses-

ta ja erityiskoulutuksista, joilla on mahdollista täsmentää 

valittujen osa-alueiden osaamista.

Palvelukokonaisuutemme pitää sisällään E³.seriesin käyt-

töönottoa ja käyttöä tukevia palveluita.

Palveluita koulutuksen lisäksi ovat mm.:

• asennus

• suunnittelun toimintatavan kehitys

• symboli- ja komponenttikirjaston luonti

• raporttien ja toiminnallisuuksien luonti

• järjestelmäintegraatiot

• muu konsultointi



Dassault Systèmes Oy

Falcon Business Park - Lago

Vaisalantie 6

02130 Espoo

Puh. 050 301 6393

www.3ds.com

Yhteyshenkilöt:

Matti Saarenoksa Puh. 050 482 2097

Jorma Tärkki Puh. 040 730 9871

Dassault Systèmes on maailman johtava 3D- ja tuotteen elin-

kaaren hallintaratkaisuja (PLM) tarjoava yritys. Dassault Systè-

mesin ohjelmistojen ja palvelujen avulla on mahdollista digitaa-

lisesti määritellä ja simuloida sekä tuotteita että prosesseja ja

resursseja, joita käytetään tuotteiden valmistamiseen, ylläpitä-

miseen ja kierrättämiseen ympäristöystävällisellä tavalla. Das-

sault Systèmesin liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja sil-

lä onnoin 17.000 työntekijää ja yli 250.000 asiakasta yli 140 

maassa.

Suomessa Dassault Systèmesillä on ollut oma edustus Suo-

messa vuodesta 2010 alkaen.

Ratkaisut

Dassault Systèmes tarjoaa ratkaisuja seuraaville toimialoille:

• Aerospace & Defense

• Business Services

• Construction, Cities & Territories

• Consumer Packaged Goods & Retail

• Energy & Materials

• High-Tech

• Home & Lifestyle

• Industrial Equipment

• Life Sciences

• Marine & Offshore

• Transportation & Mobility

Dassault Systèmesin ratkaisut perustuvat seuraaviin ohjel-

mistosovelluksiin:

• CATIA – Digital Product Experience

• SOLIDWORKS – 3D Design

• GEOVIA – Virtual Planet

• DELMIA – Digital Manufacturing

• SIMULIA – Realistic Simulation

• ENOVIA – Collaborative Innovation

• 3DVIA – 3D Communication

• 3DSWYM – Social Innovation

• EXALEAD – Information Intelligence

• NETVIBES – Dashboard Intelligence

• BIOVIA - Virtual Biosphere and Materials

• QUINTIQ - Supply Chain Planning & Optimization

• CENTRIC PLM - PLM in Fashion

Tarkempia tietoja Dassault Systèmesin ratkaisuista: 

www.3ds.com
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Econocap Software Oy

Äyritie 20

01510 Vantaa

puh. (09) 29 20 30

www.econocap.com

Yhteyshenkilöt:

Jarmo Räisänen  Puh. 040 745 6775

Timo Aho  Puh. 040 838 7822

Aleksi Nummi  Puh. 040 749 7921

etunimi.sukunimi@econocap.com

myynti@econocap.com

Jos yrityksenne liiketoiminta kaipaa tuotetiedon tehos-

tamista (CAD, PLM), tai etsitte esineiden internetistä 

(Internet of Things, IoT) ratkaisua tuote- ja palveluliike-

toiminnan kehittämiseen, olemme teille oikea kumppani.

Olemme tuoteinformaation hallintaan erikoistunut asian-

tuntijayritys. Löydämme keinot ja ratkaisut, joilla yrityksen-

ne tavoitteet (liikevaihdon kasvu, riskien minimointi, laadun 

kehittäminen) saavutetaan tuotteen elinkaaren hallinnan 

ratkaisuilla sekä niihin liittyviä prosesseja tehostamalla.

Tuotteet ja palvelut

PTC Integrity - Define things

Vaatimusten hallintaohjelmalla varmistetaan, että val-

mistettava tuote tai palvelu vastaa asiakkaan, markkina-

alueen tai vaikkapa valmistettavuuden ja huollettavuuden 

vaatimukset. PTC Integrityn avulla yrityksessä eri toimi-

joiden on mahdollista luoda, seurata ja hallita liiketoimin-

nan kannalta kriittisten vaatimusten toteutumista tuotteen 

koko elinkaaren keston ajan. Vaatimuksiin tehty muutos 

ja tästä aiheutuva kustannusvaikutusten arviointi voidaan 

tehdä niin, että päätös perustuu tietoon, ei arvaukseen.

PTC Creo - Create Things

PTC Creo:lla luot tuotteistasi virtuaalisen prototyy-

pin ja varmistat jo ennen tuotteen valmistusta, että 

tuotteen tekninen kuvaus ja toiminnallisuus ovat kun-

nossa. PTC Creo:n avulla luot tuotteistasi edustavat 

visualisoinnit ja animaatiot myyntiä varten. Samalla var-

mistat, että tuote vastaa valmistuksen jälkeen myös ul-

koisesti sitä tuotetta, jonka asiakas haluaa hankkia.

PTC Windchill - Manage Things

Tuotteiden elinkaari on usein pitkä ja sen aikana sii-

hen liittyvää informaatiota hyödyntävät, täydentävät ja 

muuttavat lukuisat eri asiantuntijat. PTC Windchill on 

tuotteen elinkaaren hallintaratkaisu, joka huolehtii, että 

kaikki tuotteeseen sidoksissa olevat osapuolet tietä-

vät, mitä heiltä kulloinkin odotetaan, jotta tuote saadaan 

ajoissa valmistukseen. Kun tuote on lopulta asiakkaal-

la käytössä, PTC Windchill toimii luotettavana tiedon-

lähteenä myös eri palveluliiketoiminnan asiantuntijoille.

PTC IoT Thingworx – Enterprise Connectivity

Verkkoon kytkettyjen laitteiden avulla yritykset saavat tie-

toa niiden käytöstä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kun 

tähän tietovirtaan yhdistetään käyttäjien tuottama infor-

maatio, sekä yrityksen eri tietojärjestelmien (ERP, CRM, 

MES, PLM, jne.) sisältämä tieto, niin se avaa yritykselle 

polun entistä parempien tuotteiden ja niihin liittyvien pal-

veluiden luontiin. 

ThingWorx auttaa yritystä digitaalisen ja fyysisen maa-

ilman yhdistämisessä. Informaatiota tuottavien jär-

jestelmien ja eri tietojärjestelmien hallinnoimaa tietoa 

analysoimalla yritykset voivat arvauksen sijaan teh-

dä päätöksiä faktoihin perustuen. ThingWorx sisäl-

tää ratkaisut analytiikkaan, koneoppimiseen, tuottei-

den hallinnointiin sekä lisättyyn todellisuuteen (AR).

PTC Service Lifecycle Management (SLM) - Service 

Things

Kun tuote tai laite tarvitsee korjausta tai huoltoa paikan 

päällä, asiakkaat vaativat nopeaa, kustannustehokasta ja 

parasta mahdollista palvelua. PTC:n SLM-ratkaisut autta-

vat yrityksiä tehostamaan toimintaansa palveluliiketoimin-

nan eri osa-alueilla. 

Koulutus

PTC:n sertifioima koulutuspalvelumme tarjoaa korkeatasoi-

sia kursseja edustamiimme tuotteisiin. Kurssitarjontamme 

kattaa perus- ja erikoiskurssit, mutta järjestämme myös 

räätälöityjä kursseja asiakkaidemme toiveita kuunnellen.

Laadukas koulutus yhdistettynä osaavan konsultoin-

tiorganisaation tukeen varmistaa suunnittelu- ja tie-

donhallintajärjestelmän onnistuneen käyttöönoton.

Konsultointi

Konsultointitiimimme konfiguroi järjestelmänne vastaamaan 

teidän yrityksenne tarpeita ja toimintatapoja. Tiimimme koos-

tuu asiantuntijoista, joilla on vuosien laaja-alainen kokemus 

CAD/CAM/CAE -suunnittelusta sekä PLM-prosesseista.
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Insinööritoimisto FEMdata Oy

Ukkohauentie 11-13 B

02170 Espoo
femdata.fi      

eero.torkkeli@femdata.inet.fi

Yhteyshenkilöt:

FEM-ohjelmistot Eero Torkkeli Puh. (09)420 8855

FEM-analyysit Mårten Perklên Puh. 0458720100

FEMdata on erikoistunut FEM-ohjelmiin sekä niihin liitty-

viin palveluihin.

FINNSAP-ohjelmisto

FINNSAP on yleinen FEM-lujuuslaskentaohjelmisto koneenra-

kennuksen, teräsrakentamisen, laitossuunnittelun ja rakennus-

alan sovellutuksiin.

Ohjelmistoa voidaan käyttää mm. seuraavan tyyppisten raken-

teiden analysointiin: ristikko-, palkki- ja kehärakenteet, putkis-

tot, pyörähdyssymmetriset paksut kuoret, levy- ja laattaraken-

teet sekä 3-ulotteiset ohuet kuoret ja solidit.

Analyysimahdollisuuksina löytyy mm. statiikka, ominaisväräh-

telyt, pakkovärähtelyt, maanjäristysanalyysi, lämmönjohtumisa-

nalyysi, stabiliteettianalyysi sekä materiaalisesti ja geometrisesti 

epälineaarinen analyysi.

Ohjelmistossa on jälkikäsittelymoduuli kehärakenteiden (esi-

merkiksi nostureiden) väsymisanalyysia varten sekä teräsra-

kenteiden mitoitusanalyysi SRMK:n B7-ohjeen mukaan ja Eu-

rocode 3:n mukaan. Myös teräsbetonilaattojen mitoitusanalyysi

sisältyy ohjelmistoon.

FINNGEN-mallintaja

FINNGEN on vuorovaikutteinen FEM-mallintajaohjelma, jolla 

voidaan luoda rakenteen geometria ja elementtimalli sekä antaa

laskennan tarvitsemat reunaehto-, kuormitus-, materiaalija  

muut ominaisuustiedot.

Rakenteen geometria voidaan siirtää CAD-mallista FINNGEN-

mallintajaan käyttäen yleisiä tiedonsiirtoformaatteja  (IGES, DXF ...) 

tai ohjelmakohtaisia liityntöjä. CAD-geometrioiden automaattis-

ta pinta- ja solidiverkotusta varten on oma verkotusmoduulinsa.

Malleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää myös 

teräsrakenneohjelmistoista (mm. Tekla, Vertex) sekä laitossuun-

nittelujärjestelemistä (CADMATIC, PDS, PDMS, SMARTPLANT, 

Vertex).

Säiliö- ja paineastiayhteitä sekä putkistohaaroituksia voidaan 

verkottaa automaattisesti kuorielementeillä joko erikseen las-

kettavaksi tai otettavaksi mukaan putkistomalliin.

Ohjelmassa on graafinen Windows-käyttöliittymä (GUI) ja 3D 

grafiikka.

FINNDRAW-jälkikäsittelijä

FINNDRAW on vuorovaikutteinen graafinen FEM-tulosten jäl-

kikäsittelyohjelma laskentatulosten graafista esittämistä varten.

Ohjelmassa on graafinen Windows-käyttöliittymä (GUI) ja 3D

grafiikka.

Putkistoanalyysiohjelma FPIPE

FPIPE on putkistojen joustavuus- ja jännitysanalyysiohjelma,

jolla voidaan suorittaa jännitysanalyysi EN 13480, ASME, SFS

ja RN-normien mukaan. Ohjelma sisältää käytännön putkisto-

laskennassa tarvittavat ominaisuudet: mm. putkikomponentit,

materiaalikirjastot, putkistokuormat ja -laskentatapaukset, 

normien mukaiset laskentakaavat ja tulosteet, erityyppiset 

kannakkeet, välykselliset ja yksisuuntaiset tuet, tukikitkan, 

kannakekuorma- ja laippavoimatulokset .xls-muodossa. 

Sekundäärikannakkeet voidaan haluttaessa kuvata putkis-

tomallissa palkkielementeillä ja suorittaa niille EC3- tai B7-

tarkastelut.

Laskentatapauksina voivat olla mm. statiikka, ominaisväräh-

telyt, pakkovärähtelyt ja maanjäristysanalyysi. Jaksolliset eri 

lämpökuormatapaukset voidaan yhdistellä automaattisesti.

Ajasta riippuva (transientti) lämpötilaratkaisu putken seinämän yli 

esimerkiksi Asme NB-3600 mukaista väsymisanalyysiä varten.

Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat

AXSHELL on ohutseinäisten pyörähdyskuorten FEM-lujuuslas-

kentaohjelma teräs- ja betonisiilojen, massatornien, säiliöiden ja 

paineastiarakenteiden lujuuslaskentaan sekä jännitysanalyysiin.

Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen.

Ohjelmassa on valmiiksi kehitetyt tuulenpaine- ja siilokuormat.

Tuloksena saadaan graafisessa muodossa myös paineas-

tianormien mukaiset jännitysintensiteetit ja jännitysintensiteet-

tien vertailu sallittuihin arvoihin.

Käyttöympäristö ja palvelut

• Ohjelmia voidaan käyttää Windows 7, 8 ja 10 -ympäristöissä

• Ohjelmiin on saatavissa suomenkieliset ja englanninkieliset 

käsikirjat.

• Käsikirjat ovat sähköisessä muodossa.

• Vuorovaikutteisten ohjelmien kieli on valinnan mukaan 

suomi tai englanti.

FEMdata hoitaa ohjelmistotuen ja käyttökoulutuksen.
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Fulvisol Oy

Turkhaudantie 5

00700 Helsinki

https://www.fulvisol.com/

Yhteyshenkilö:

Petri Surakka

Toimitusjohtaja, myynti

Puh. 0400-282624

Fulvisol Oy

Olemme erittäin hyviä tuotetiedonhallinnassa. Edustam-

me Aras PLM järjestelmää, joka on markkinoilla eniten 

kasvava tuotetiedonhallinta-ratkaisu.

Ei yllätyksiä! Toimintamme perustuu kivenkovaan kan-

sainväliseen ammattitaitoon PDM/PLM projekteissa ja 

minimoimme haasteet järjestelmän hankinnassa ja käyt-

töönotossa.

Meiltä saat järjestelmän suunnittelun, ylläpitäjien kou-

lutukset, prosessimääritykset, konfiguroinnin, käyttöön-

oton ja loppukäyttäjien koulutukset.

Aras PLM

• Lisenssimaksuton täysiverinen Enterprise PLM

• Valmiit OOTB helposti konfiguroitavat ratkaisut juuri 

teidän yrityksen tarpeisiin

• Moderni PLM uusimmalla tekniikalla

• Maailmanlaajuinen Aras Community, jossa tuhannet 

käyttäjät jakavat ideoita ja ratkaisuja 

• Maailmanlaajuinen tukipalvelu useilla kielillä

Aras on täysin lisenssimaksuton PLM-järjestelmä, nyt ja 

aina. Voit jopa ladata, asentaa ja ottaa käyttöön Open-

version Araksen sivuilta itse. Ilmaiseksi.

Mikäli haluat siihen Araksen tekemät työkalut, sovelluk-

set ja integraatiot, tarjoamme sinulle siihen ylläpitoso-

pimuksen. Samalla saat globaalin tukipalvelun, uudet 

versiopäivitykset ja ilmaisen koulutuksen Arakselta. Ja 

lisäksi, Aras päivittää järjestelmäsi uuteen versioon il-

maiseksi.

Aras on PLM alusta, päälle voit rakentaa periaattees-

sa mitä vain, kun tarvitset olioita, joiden välille tarvitset 

relaatioita. Arakselta löytyy myös paljon valmiita ratkai-

suja joista osa ohessa. Nämä kaikki ovat tietysti konfi-

guroitavissa tarpeidenne mukaan.

Aras moduulit ja ratkaisut

• Tuote ja tuoterakenteen hallinta

• Palvelujen hallinta

• Elinkaaren hallinta

• Työkierrot

• Oikeuksien hallinta

• Muutoksen hallinta

• Konfi guraatioiden hallinta

• Komponenttien materiaalitietojen hallinta

• Dokumenttien hallinta

• Vaatimusten hallinta

• Laatuprosessit (APQP, CAPA, RCA, DFMEA/PFMEA)

• Valmistusprosessien suunnittelu

• Systeemisuunnittelu

• xCAD integraatiot

• Offi ce integraatio

• ERP integraatiot

• Monikielisyystuki

• Raportointipalvelut

Valmiiden työkalujen ja sovellusten avulla projektit py-

syvät hallinnassa, kun kaikkea ei tarvitse koodata uu-

siksi

Direct PLM integroi CAD järjestelmäsi Araksen kanssa niin, 

että suunnittelija voi tehdä kaiken suoraan suunnittelutyöka-

lunsa kautta. Integraatiot lähes kaikkiin CAD ohjelmiin.

File Agent muuntaa taustalla dokumentit esim. PDF:ksi ja 

tarvittaessa muuttaa kuvat kooltaan pienemmiksi tarkkuutta 

menettämättä.

Data Exchange Agent integroi teidän olemassa olevat jär-

jestelmät Arakseen.
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IDEAL PLM

Jaakonkatu 2

01620 Vantaa

Puh +358 (0)9 540 4840 

www.ideal.fi

www.idealplm.com

Olemme kokonaisvaltaisten Product Lifecycle Management - 

ja Manufacturing Operations Management  -ratkaisujen (PLM/

MOM) sekä niihin kuuluvien palvelujen toimittaja. Tavoitteem-

me on tehostaa digitaalista murrosta ja toteutamme tätä yh-

distämällä saumattomasti osaamisen, prosessit ja tekniikan.

Olemme vuodesta 1992 rakentaneet alan tietotaitoa ja 

vahvassa tiimissämme työskentelee yli 100 asiantuntijaa 

Suomessa ja Venäjällä. Uskomme paikalliseen toimintaan 

asiakkaidemme kanssa. Panostamme prosessipainottei-

seen työskentelytapaan, jossa pystymme parantamaan 

asiakkaidemme prosesseja yhteistyössä heidän kanssaan.

Boosting Digitalization with PLM

Nykypäivän digitaalisoidussa maailmassa yritykset elävät 

murroksessa. Kilpailu kovenee perinteisten toimijoiden kes-

ken ja lisäksi markkinoille tulee uusia tulokkaita. Digitalisaatio 

vaikuttaa kaikkiin toimialoihin horjuttaen nykyisiä valta-ase-

massa olevia yrityksiä ja toisaalta luoden uudenlaisia liiketoi-

mintamahdollisuuksia. Selviytyäkseen murroksesta yritykset 

joutuvat arvioimaan liiketoimintamallinsa uudelleen, muuttu-

maan todelliseksi digitaaliseksi yritykseksi ja hyödyntämään 

digitalisaatiota luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Onnistunut muutos todelliseksi digitaaliseksi yritykseksi edel-

lyttää digitaalista innovointistrategiaa, jonka avulla luodaan 

digitaaliset kaksoset tuotteista ja tuotannosta. Nämä digitaa-

liset kaksoset ovat täsmällisiä digitaalisia malleja tuotteista 

ja tuotantoympäristöstä, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi 

varmistaa päivityksien ja muiden tuotemuutosten soveltuvuus 

ja vaatimustenmukaisuus ennen lopullista päätöksentekoa. 

Toisaalta kaikkien jo toimitettujen tuotteiden tiedot jäävät di-

gitaaliseen kaksoseen, jolloin niitä voidaan hyödyntää esimer-

kiksi huollontarpeen suunnittelussa ja tallentamaan elinkaaren 

aikana tehtävät muutokset. Digitaalisten kaksosten avulla 

yritys pystyy hallitsemaan älykkäiden tuotteiden ja älykkään 

tuotannon haastavaa yhdistelmää, sekä optimoimaan niiden 

suorituskykyä.

PLM (tuotteen elinkaaren hallinta, eng. Product Lifecycle Man-
agement) toimii digitalisaation ytimenä tuotantoyrityksissä. 

Siemens PLM Softwaren ratkaisujen avulla on mahdollista to-

teuttaa digitaalinen kaksonen tuotteesta, tuotannosta ja edel-

lä mainittujen suorituskyvystä. Tämä mahdollistaa tuotteiden 

ja tuotantoprosessien suunnittelun, analysoinnin ja simuloin-

nin digitaalisessa ympäristössä perustuen digitaaliseen suo-

rituskykykaksoseen kerättyyn fyysisten vastineiden dataan. 

Sen avulla pystymme luomaan täydellisen kierron aina idean 

synnystä, tuotteen suunnitteluun, valmistukseen, huoltoon, 

mahdolliseen käytöstä poistoon ja uusien tuotteiden suunnit-

teluun (Closed-loop PLM).
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Innovio Oy

Haimoon Myllytie 21

03400 Vihti

www.innovio.fi 

info@innovio.fi  

Puh. 040-7723763

Yrityksestä

Tarjoamme konsultointia Siemens PLM:n Teamcenter–ohjel-

mistolle. Meillä on 30 vuoden kokemus Teamcenter–ohjelmis-

ton konsultointipalveluista, joiden avulla asiakkaamme ovat 

maksimoineet investoinnista saatavat hyödyt.

Vuoden 2019 aikana olemme vahvistaneet Innovio Projekti ja 

Innovio Konfi gurointi osaamista uusien asiakkaiden ja yhteis-

työkumppaneiden kanssa.

Innovio Tuotetieto rintamalla olemme tehneet useita  tuotetie-

donsiirtoprojekteja tuotannonohjausjärjestelmien ja TeamCen-

terin välillä.

Innovio Helpdesk osaaminen on päivitetty uusimpaan Team-

Center-versioon ja tämän lisäksi uutuutena on tullut Siemens 

NX ja Solid Edge ensi tason CAD-tuki.

Tuotteet ja palvelut
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PDSVISION Oy 

Kalevantie 2 

33100 Tampere

Teknobulevardi 7H 

01530 Vantaa

www.pdsvision.com 

sales@pdsvision.fi  

Puh. +358 20 7401 730 

PDSVISION - A complete PLM and SLM provider 

Suomalainen yritys jolla on kyky maailmanlaajuisiin PLM toimi-

tuksiin. Nyt myös teollisen internetin (IoT) ja jälkimarkkinaratkai-

sut. PDSVISION Oy on perustettu 2001 ja on osa Pohjois-Eu-

roopan suurinta PTC:n jälleenmyyntiorganisaatiota, PDSVISION 

Groupia. PDSVISION Oy tunnettiin aiemmin nimellä Convia OY. 

Nimen muutos on rekisteröity elokuussa 2015. Ratkaisujamme 

käyttävään laajaan asiakasjoukkoon kuuluvia yrityksiä ovat mm. 

Cargotec, Ensto, ABB, SKF ja Väderstad. 

Digital Transformation

PLM 

PLM-ratkaisumme avulla asiakkaamme hallitsevat tuotteen 

koko elinkaarta sen ensimmäisestä konseptista suunnittelun 

ja valmistuksen kautta huoltoon ja kierrätykseen. Esimerkiksi 

ohutlevyvalmistaja Casemet käyttää Windchill PDMLink-oh-

jelmistoa kaiken tuotedatan ja muutosten hallintaan mukaan 

lukien:

• CAD data 

• Muut dokumentit kuten spesifi kaatiot ja vaatimukset. 

Casemet tallentaa kaiken tuotedatan yhteen järjestelmään. 

Ostolla ja asiakkailla on käytössään erittäin tehokkaat raport-

tija datan jakeluratkaisut. Muita hyötyjä ovat: 

• Parantunut muutosten hallinta 

• Parantunut datan uudelleen käyttö 

• Raporttien ja tulosteiden tuottamisen tehostuminen 

• Parantunut jäljitettävyys. 

CAD

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen CAD-

ratkaisun eri tarpeisiin. Sen vuoksi olemme vallinneet PTC:n 

Creo-tuoteperheen tuotteet. Creo-tuoteperheestä löytyy oi-

kea ratkaisu mm: 

• Parametriseen mallintamiseen 

• Suoramallinnukseen 

• Layout-suunnitteluun 

• Kaaviosuunnitteluun 

Tekninen dokumentointi

Dokumentoinnin vaatimustaso on noussut niin viranomais- 

kuin kielikäännösvaatimusten myötä. Ratkaisemme asiakkai-

demme tuotedokumentoinnin, jälkimarkkinoinnin tai teknisen 

kuvituksen haasteita joko erillisillä tai PLM-integroiduilla kol-

men eri tuotekategorian ratkaisuilla: 

• Rakenteellinen (XML-pohjainen) dokumentointi tehostaa 

sisällön uudelleen käyttöä ja kielikäännösten hallintaa 

• Älykkäät teknisen kuvituksen työkalut helpottavat CAD 

datan uudelleen käyttöä 

• Varaosa- ja huoltoportaalit mahdollistavat varaosaliiketoi-

minnan kasvattamisen ja tehostamisen. 

PDSVISION Applications 

• Olemme kehittäneet joukon yleisratkaisuita joilla täyden-

näm-me PLM, CAD- ja dokumentointiohjelmistoja. 

• Omia sovelluksiamme ovat mm. 

• Search & Publish julkaisu ja raportointiportaali 

• PDSVISION Application CAD ratkaisut tehostavat ja au-

tomatisoivat monia CAD-käyttäjän päivittäisiä rutiineja. 



Profox Companies Oy

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki

Puh. 0207 416620 / Ari Puuskari

Pitkämäenkatu 6, 20250 Turku

Puh. 044-9760 389 / Ismo Knihti

sales@profox.com

www.profox.com

Profox Companies Oy IT alan yritys, joka on myös suunnit-

telun, rakentamisen ja käytön asiantuntijayritys. Osaamisaluei-

siimme kuuluvat erityisesti digitaaliset kaksoismallit, virtuaali-

mallit, virtuaalitodellisuusteknologiat sekä tietomalliprojektien 

koordinaatio, laserkeilaus ja fotogrammetriadatan hyödyntämi-

nen investointiprojekteissa ja kohteen elinkaarella.

Toimitamme myös ohjelmistoratkaisuja prosessiteollisuuden 

suunnittelun ja työnmaatoimintojen tarpeisiin.

 

Profox toimii osana Magnus Associates konsulttiryhmää, jossa 

on mukana erittäin kokeneita teollisuuden käytön, kunnossapi-

don ja käynnissäpidettävyyden sekä talousalan ammattilaisia.

Toimimme virtuaalitodellisuusratkaisuihin erikoistuneen Collap-

rime Oy:n teknologiapartner yrityksenä ja toimitamme. Cave 

-järjestelmäratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita asiakasyrityksil-

lemme.

Toimimme myös Smart Project Alliance-ryhmässä, joka toimit-

taa palveluja teollisuuden korjausrakentamiseen ja kiinteistöke-

hitykseen laserkeilauksesta suunnittelumalliin ja laatukontrolle-

ripalvelut.

Tuotteet

• VR/AR platform ratkaisut (virtuaalilasit/CAVE virtuaalitilat)

• VR sisällöntuotto (esim. virtuaaliset ympäristöt teollisuuden 

tarpeisiin)

• VR / AR implementointi, koulutukset , työpajat, fasilitointi 

(Hyödyn varmistaminen asiakasyritykselle)

• Laserkeilaus / Fotogrammetria / Mallinnuspalvelut

• Navisworks -ohjelmistoratkaisut palveluineen (sisältäen 

iConstruct sovelluksen)

• AutoCAD Plant 3D – ohjelmistoratkaisut palveluineen
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Rand Finland Oy

Äyritie 20

01510 Vantaa

www.rand.fi 

Yhteyshenkilöt:

Jari Suokas  Puh. 040 186 8886

jari.suokas@rand.fi 

Martin Welroos      Puh. 040 844 6886

martin.welroos@rand.fi 

RAND Finland Oy kykenee tarjoamaan yli 20 vuoden koke-

muksen nykyaikaisten PLM-järjestelmien (Product Lifecycle 

Management) ja yli 25 vuoden kokemuksen CATIA-suunnit-

telujärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä. SIMULIA 

tuoteperheen osalta olimme ensimmäinen eurooppalainen 

jälleenmyyjä. SIMULIA osaamisemme perustuu erittäin syvään 

tekniseen osaamiseen, suurin osa SIMULIA konsulteistamme 

on tekniikan tohtoreita.

Palvelulupaus

Meidän palvelulupaukseemme kuuluu jokaisen Asiakkaamme 

tilanteen ja tavoitteiden yksilöllinen huomioonottaminen Asiak-

kaamme parhaan mahdollisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi 

osaamisemme avulla. Meillä on sekä halu että asiantuntemus 

vaativien R&D- ja PLM-kokonaisuuksien käyttöönotosta ja tu-

kemisesta kaikenkokoisille Asiakkaillemme. Myös projektien 

rahoitus kuuluu olennaisena osana palvelukokonaisuuteemme.

Ohjelmistot

Ohjelmistojen osalta olemme erikoistuneet Dassault Système-

sin CATIA-, SIMULIA-, DELMIA-, EXALEAD- sekä ENOVIA-

tuotteisiin.

Tuotteet ja palvelut:

CATIA 3DEXPERIENCE on Cloud

CATIA 3DEXPERIENCE -pilviratkaisu mullistaa suunnitteluym-

päristön käyttöönotto- ja ylläpitokustannukset. Muutamassa 

minuutissa saat käyttöösi erittäin edistyksekkään ja tarpeiden-

ne mukaan skaalautuvan tuotekehitysympäristön ilman viikkoja 

tai kuukausia kestävää asennus- ja käyttöönottoprojektia. Me 

huolehdimme järjestelmän käytettävyydestä 24/7, sinä voit 

keskittyä olennaiseen.

CATIA V5/V6

CATIA V5/V6 3D -suunnitteluympäristön tuoteperhe kattaa 

kaikki tuotekehitysprosessin työkalut konseptisuunnittelusta 

tuotannon toteutukseen. CATIA-tuoteperheestä löytyy kustan-

nustehokkaat ratkaisut suurille ja pienille organisaatioille, sekä 

erilaisille yritysverkostoille.

Meidän erityisosaamistamme on auttaa asiakkaitamme valitse-

maan juuri oikeat CATIA-lisenssit, jotta voimme varmistaa mah-

dollisimman kustannustehokkaan lopputuloksen.

SIMULIA – Realistiseen simulointiin ja optimointiin

Realistinen simulointi ja optimointi luo kustannustehokkuutta ja 

laatua suunnitteluun, sillä tuotteiden toimivuus käytännön olo-

suhteissa voidaan varmistaa jo ennen ensimmäisenkään proto-

tyypin valmistamista.

Tukipalvelut

CATIA-, SIMULIA- (Abaqus) sekä ENOVIA-asiakkaittemme 

ONLINE-tukipalvelulla varmistamme suunnittelunne tuotta-

vuuden. Ylläpitoasiakkaamme voivat lisäksi tilata vuosittain 

maksuttoman tukikäynnin.

Koulutuspalvelut

Saat täyden hyödyn ohjelmistoinvestoinneistasi käyttämällä 

tehokkaasti kaikkia tarjolla olevia ominaisuuksia siten, että ne 

ovat myös käyttäjillä hallussa. Rand tarjoaa palvelukseenne 

CATIA-ammattilaiset ja tarpeisiinne räätälöitävät koulutukset.

Koulutustarjontamme perustuu sekä Dassault Systemès että 

Acsent-materiaaleihin.

”Tietokoneet eivät tee tulosta, ihmiset tekevät.”



ROIMA INTELLIGENCE INC.

Puh. 020 525 3100

www.roimaint.fi

Toimipaikkamme

Upseerinkatu 1, 02600 Espoo

Suomi | Pori, Tampere, Turku, Seinäjoki

Ruotsi |  Västerås, Linköping

Alankomaat |  ’s-Hertogenbosch

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja: Markus Kalalahti

Tuotehallinnan ratkaisut:  Ismo Kuuri

Euroopassakin voi valmistaa kannattavasti

Roiman suuri missio on säilyttää valmistava teollisuus elinvoi-

maisena ja kilpailukykyisenä Euroopassa, jossa ympäristönä-

kökulmat ja tuoteturvallisuus huomioidaan. Siksi kehitämme 

ratkaisuja tuotteiden jäljitettävyyteen ja verkottuneeseen tuo-

tantoon, lisäämme älykkyyttä ja autamme hyödyntämään  au-

tomaatiota.

Roima on rohkea. Me teemme asiat eri tavalla kuin muut. Ta-

voitteemme ei ole toimittaa vain ohjelmistoja, vaan yhteistyös-

sä edistää asiakkaittemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Meiltä et saa keskinkertaista, koska olemme sitoutuneetat-

kuvaan parantamiseen – niin omassa toiminnassamme kuin 

asiakasprojekteissamme. 

Roima Intelligence on valmistavan yrityksen tuotta-

vuuskumppani.

Roima brändinä syntyi 30 hengen voimin vuonna 2014. Nyt 

vuonna 2019 meitä on jo lähes 270, ja toimimme kolmessa 

maassa. Asiakkaittemme kautta Roiman ratkaisut ovat käy-

tössä kaikilla mantereilla. Meillä on syvät juuret ja vuosikym-

menten kokemus elintarvike- ja teknologiateollisuudessa sekä 

logistiikassa. Olemme ylpeitä mahtavasta asiakasjoukostam-

me, johon kuuluu jo yli 300 menestyjää, kuten Valmet Auto-

motive,  Beneq, Kirami, Kopar, Vaisala, Planmeca, Transtech, 

Paulig ja SSAB.

Ratkomme ongelmia, kehitämme ratkaisuja

Roimalta löydät osaavat asiantuntijat ja koetellut ratkaisut liike-

toimintasi kehittämiseen.

Enemmän kuin osiensa summa 

Roimat tuotehallinnan, konenäön, toiminnan- ja tuotannon-

ohjauksen sekä logistiikan ammattilaisemme työskentelevät 

Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa. 

Kokeneilla konsulteillamme ja pätevillä projektipäälliköillämme 

on huikea toimialaosaaminen. Intohimomme on optimoida asi-

akkaittemme tuotehallinta, tuotesuunnittelu, tuotanto ja logis-

tiikka – koko toimitusketju.   



Vieraileva Bloggari
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SOVELIA on helppokäyttöinen, täysin mukautettavissa oleva 

ja laajennettava ratkaisu organisaatioille ja yrityksille, jotka kai-

paavat tehokasta tukea tuotekehitysprosesseihinsa. Ratkai-

sun toiminnot kattavat tuotteen koko elinkaaren aina konsep-

tisuunnittelusta tuotteen kierrätykseen. SOVELIAa käytetään 

pääasiassa dokumenttienhallintaan (DM), tuotetiedon hallin-

taan (PDM) ja tuotteen elinkaarenhallintaan (PLM). Avoimen 

tietomallin ansiosta järjestelmää voidaan hyödyntää monin eri 

tavoin ja mukauttaa erilaisten yritysten tarpeisiin. Tuettuihin 

sovellusaloihin lukeutuvat muun muassa artikkelien-, osaluet-

teloiden-, muutosten-, laitekannan-, tuotetiedon-, portfolion ja 

myyntikonfiguraation hallinta.

Symetrin lisenssien hallintaan ja niiden ylläpitoon liittyvillä rat-

kaisuilla pienennät suunnittelulisensseistä aiheutuvia kustan-

nuksia sekä laittomien asennusten määrää ja vähennät vält-

tämättömien suunnittelutyökalujen ylläpitoon kuluvaa aikaa. 

CQ-ratkaisuiden avulla hallitset lisensseihin pääsyä käyttä-

jä- tai ryhmäkohtaisesti. Käyttäjätietoja ylläpidetään synkro-

noimalla CQFlexMon ja yrityksen Active Directory. Voit hallita 

kaikkia ohjelmistoja, jotka käyttävät FlexNet/FlexLM/DSLS/

LUM -lisenssipalvelua. 

NAVIATE on kattava Pohjoismainen tuoteperhe sisältäen Sy-

metrin ratkaisut Autodesk Revit- ja Civil 3D -käyttäjille. Rat-

kaisut pohjautuvat asiakkaidemme tarpeisiin ja koostuvat 

kuudesta ydinelementistä: Työkalut (ohjelmoidut toiminnot), 

Kirjasto (toimialakohtainen ja yleinen sisältö), Konfiguraatiot 

(aloituspohjat ja tietokannat), Vuorovaikutus (tiedon siirtämi-

nen eri alustojen ja tiedostomuotojen välillä), Metodit (proses-

sien virtaviivaistaminen) ja Yhteisö (foorumi, jossa ongelmati-

lanteet ratkaistaan).

FIKSU-ohjelmistoperheeseen kuuluvat järjestelmäratkaisut 

kaavoitukseen, vihersuunnitteluun, kunnallistekniseen ja lii-

kenteenohjauksen suunnitteluun ja ylläpitoon, suurjännite-, 

kaukolämpö- ja maakaasuverkon suunnitteluun sekä maan-

alaisten verkostojen sijainti- ja ominaisuustietojen hallintaan. 

Myös selainkäyttöiset ratkaisut verkostotietojen katseluun, ja-

keluun ja hallintaan ovat osa FIKSU-ohjelmistoperhettä.

Symetri

Toimipisteet

Vantaa: Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa 

Tampere: Finlaysoninkuja 9, 33210 Tampere

Kajaani: Teknologiapuisto PL, 87400 Kajaani

Puh. (09) 5422 6500

info@symetri.fi  

koulutus@symetri.fi 

www.symetri.fi 

Asiantuntemusta, huipputeknologiaa ja palveluita

Symetri toimii strategisena yhteistyökumppanina rakennus- ja 

infra-alan sekä valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka halua-

vat optimoida toimintaprosessejaan, helpottaa tiedonhallintaa 

ja parantaa laatua läpi tuotteen ja rakennuksen elinkaaren.

Ratkaisumme pohjautuvat Lean-ajatteluun, jonka etuja ovat 

pienemmät kehitys- ja tuotantokustannukset, materiaalin te-

hokkaampi hyödyntäminen sekä lyhemmät läpimenoajat. 

Tämä antaa tilaa luovuudelle ja takaa korkealaatuisen loppu-

tuloksen. 

Symetrin omistaa ruotsalainen pörssiyritys Addnode Group.

Symetrin koulutukset - Nosta osaamisesi uudelle tasolle

Monipuolinen kurssivalikoimamme kattaa sekä Autodeskin 

ohjelmistot, että Symetrin NAVIATE- ja SOVELIA- suunnitte-

luratkaisut. Kurssi on aina myös mukautettavissa niin, että se 

mahdollisimman hyvin vastaa osallistujien toiveita ja tarpeita.

Järjestämme koulutusta toimipisteissämme Vantaalla ja Tam-

pereella sekä asiakkaan omissa tiloissa, jolloin työskentelyyn 

tulevat katkokset jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja kustan-

nukset ovat matalammat. Tuomme koulutuskoneet tarvittaes-

sa mukanamme. 

Symetri on Autodeskin valtuuttama koulutuskeskus, Auto-

desk Authorised Training Centre ja Autodeskin valtuuttamana 

testikeskuksena Symetri järjestää myös Autodesk Certified 

Professional -sertifiointeihin tähtäävää koulutusta. Autodesk-

sertifioinnilla osoitat tietosi ja taitosi, kehität itseäsi ammatilli-

sesti, parannat tuottavuuttasi ja vahvistat asemaasi alasi am-

mattilaisena.

Symetrin Tukipalvelut

Ymmärrämme, että jokainen yrityksenne tekemä investointi 

on tärkeä, ja siksi haluamme tarjota teille laadukasta teknistä 

tukea.

Symetrin CAD-Tukipalvelusopimus sisältää:

• Kolme tukipalvelutasoa: Kulta, Hopea ja Pronssi, joissa 

on taattu vastausaika.

• Tekninen asiantuntemus omalla äidinkielellä 

• Yhteydenotto etäyhteydellä, sähköpostilla tai asiakaspor-

taalin välityksellä

• Mahdollisuus laajennettuihin tukipalveluihin, esimerkiksi 

on-site-tuki

FIKSU
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Technia Oy 

Lars Sonckin kaari 10

02600 Espoo 

Teknologiantie 1

90590 Oulu

www.technia.com

technia.cloud

www.simuleon.com

info@technia.com

etunimi.sukunimi@technia.com

Yhteyshenkilöt:

PLM/CAD-ratkaisut  

Antti Leppänen  Puh. 050 591 4118 

PLM-ratkaisut   

Jyri Suoranta  Puh. 040 663 3537

Technia tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuotteen 

elinkaaren hallintaan sekä 3D-suunnitteluun. Maailman-

laajuisesti ratkaisujamme käyttävät yli 6600 asiakasta.

Technialla on jo yli 30 vuoden kokemus menestyksek-

käiden PLM-projektien implementoinnista.  Yritykses-

sämme työskentelee 680 asiantuntijaa 30 toimistossa 

ja 16 eri maassa.

Tuotteet

• Dassault Systèmesin 3DEXPERIENCE®, CATIA®, 

ENOVIA®, DELMIA® ja SIMULIA® 

• Technia Integration Framework nopeisiin, joustaviin 

ja kustannustehokkaisiin integraatioihin

• CATIAn käyttöä tukevat työkalut CAVA, Q-Checker 

ja xCompare

• ENOVIAa täydentävät tuotteet parempaan suoritus-

kykyyn, päivitettävyyteen, tuottavuuteen ja käyttäjä-

tyytyväisyyteen

Palvelut

• Konsultointipalvelut

• Asiakaskohtaisesti suunnitellut CATIA, DELMIA, 

      SIMULIA ja ENOVIA-koulutukset

• Ylläpito- ja käytöntukipalvelut

• Pilvipalvelut

• PLM-käyttöönottoprojektit
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Titako Oy

Vehnämyllynkatu 6 

33560 Tampere

Puh. 0400 999059

s-posti: tapio.saarinen@titako.fi

www.titako.fi

Tarjoamme asiantuntijapalvelua tuotannon kehit-

tämiseen. Teemme asiakasyritysten tuotannon tietojen 

hallinnan kartoituksia ja niiden pohjalta kehityssuunnitel-

mia. Vuosikymmenten kokemuksemme erilaisista valmis-

tusympäristöistä yhdistettynä nykypäivän tekniikoiden 

tuntemukseen tuottaa tehokkaita tuloksia.

Pitkäaikainen kehitystyö kansainvälissä ympäristössä 

antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda uusia 

ratkaisuja asiakkaidemme tuotannon kehittämiseen. Yli 

35 vuoden aikana tekemämme kehitystyöt ovat tarjon-

neet useita ratkaisuja asiakastarpeiden tyydyttämiseen. 

Näitä ratkaisuja on kehitetty Teollisuus 4.0 periaatteiden 

mukaisesti vuodesta 2000 alkaen. Niitä käyttävät ovat 

kehityksen eturintamassa.

Asiakasedut

Tuotannon kehityspalvelumme päämääriä ovat

• Tuotannon jouhevuuden lisääntyminen

• Tuotannon ennakoitavuuden lisääntyminen

• Tuotannon läpinäkyvyyden lisääntyminen

• Tuotantokapeikkojen tunnistaminen

• Varastojen tosiaikainen hallinta

• Varastotilanteen ennakoitavuus

• Päällekkäisen työnteon tunnistaminen

• Henkilöstön osaamistason suunnittelu

• Toimitusvarmuuden paraneminen

• Tuotannon toiminnan laadun paraneminen

Olemme toimittaneet asiakaskohtaisia ratkaisuja, 

joilla on nopeutettu kappaleiden läpimenoaikoja vähen-

tämällä asetuksiin ja muuhun valmisteluun kuluvaa aikaa. 

Olemme kehittäneet asiakkaiden valmiuksia niin, että he 

ovat voineet laajentaa asiakaskuntaansa huomattavasti.

Kouluttamalla, opastamalla ja erilaisia osaamiske-

hityshankkeita toteuttamalla olemme kohottaneet asi-

akkaiden henkilöstön osaamistasoa. Tämä on johtanut 

henkilöstön työhalukkuuden ja työssä viihtyvyyden kas-

vuun sekä samalla valmistuksen joustavuuden parane-

miseen.

Kehitystyömme kohteina ovat olleet: paperikoneiden 

osat, tuulivoimaloiden vaihteiden osat, dieselmoottorei-

den osat, kiväärien osat, jääkiekkomailat, lentokoneiden 

siipiosat, jätemurskainten osat, laivojen kansikoneikko-

jen osat, potkurilaitteiden osat, traktoreiden voimansiir-

ron osat, metsäkoneiden osat, muovimuotit, design osat 

ja kaarevahampaiset hammaspyörät.

Tuotanto käsissänne
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Variantum Oy

Tekniikantie 4 A (Futuro Business Park)

FI-02150 Espoo

Puh. 010 425 9100

www.variantum.com

sales@variantum.com

Variantum – Konfi guroitavien tuotteiden 

tiedonhallinnan edelläkävijä

Variantum luo menestystarinoita. Autamme asiakkaitamme 

toimittamaan kilpailukykyisiä massaräätälöitäviä tuotteita 

ja palveluita asiakkailleen. Tarjontamme kattaa tuotteiden 

elinkaaren hallinnan kokonaisuudessaan. Tehostamme yri-

tysten toimintaa tuotesuunnittelussa, myyntikonfi guroinnis-

sa, tuotantokonfi guroinnissa ja ylläpitovaiheessa. Asiak-

kaamme voivat valita modulaarisesta tuoteperheestämme 

kulloistakin tarvetta vastaavan moduulin, moduulit toimivat 

yhdessä tai erikseen saman tietokannan kanssa.

VariPDM – monipuolinen ja dynaaminen tiedonhallin-

tajärjestelmä

VariPDM tehostaa tuotetiedonhallintaa varsinkin konfi guroi-

tuville tuotteille. Järjestelmämme on kehitetty huomioimaan 

konfi guroituvien tuotteiden tiedonhallinnan erityistarpeet 

alusta alkaen. VariPDM sisältää PDM:n yleisimmät alueet: 

nimike-, dokumentin- ja muutoshallinnan, suunnittelutyöka-

lujen ja toiminnanohjauksen integroinnin. VariPDM on mark-

kinoiden joustavin järjestelmä, jossa tietomallia, prosesseja 

ja käyttöliittymiä voidaan muokata dynaamisesti.VariPDM 

skaalautuu kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin, käyttö-

oikeus säännöt ovat markkinoiden joustavimmat, joten 

ulkoiset organisaatiot on mahdollista liittää osaksi tiedon-

hallintaa. VariPDM:llä voidaan hallita yrityksen tuotemalleja, 

vaikka yrityksellä olisikin jo PDM, tällöin puhutaan bi-model 

PDM-ratkaisusta., jossa vakionimikkeet luodaan PDM:ssä 

ja tuotemallit hallitaan VariPDM:ssä.

VariProd – skaalautuva ja monipuolinen tuotanto- ja 

dokumenttikonfi guraattori

VariProd toimii VariPDM:n kanssa siten, että tuotemallit 

suunnitellaan PDM:ssä, konfi gurointiprosessit suoritetaan 

VariProd:ssa skaalautuvasti. Konfi gurointisäännöt ovat mo-

nipuoliset ja tarvittaessa sääntöjä voidaan laajentaa skripti-

kielellä. Tuotantokonfi gurointia tarvitaan konfi guroimaan 

valmistusrakenne kaikkine nimikkeineen toiminnanohja-

usjärjestelmään jotta tuote voidaan valmistaa. VariProd:lla 

voidaan synnyttää myös muita rakenteita esim. Toimitus/

logistiikka-rakenteita tai valmistus- ja rakenteellisia doku-

mentteja tuoteyksilön perusteella.

VariSales – tehokas myynti- ja tarjoustyökalu (CPQ, 

Confi gure-Price-Quote)

VariSales on web-pohjainen ja mobiililaitteita tukeva myynti-

konfi guraattori ja tarjoustyökalu, joka tehostaa yritysten tarjo-

us-tilaus-prosessia. Myyjät pystyvät helposti konfi guroimaan 

asiakaskohtaiset tuotteet koska järjestelmä tarjoaa vain hy-

väksyttyjä tuotevalintoja realiaikaisesti ja hinnat tai toimitus-

ajat lasketaan reaaliaikaisesti, 3D visualisaatiota hyödyntäen. 

VariSales generoi tarvittavat tarjousdokumentit ja VariSales 

voidaan yhdistää CRM:ään. Myynti voi itseylläpitää tuote- tai 

hintamalleja, jolloin tuotteet myynnille ovat nopeasti muutet-

tavissa. 

VariSales toimii on-line ja off-line moodissa.

VariTrace – huollon, ylläpidon ja palvelujen tiedonhallin-

ta jälkimarkkinoiden tehostamiseen

VariTrace ylläpitää toimitusten jälkeiset tuotetiedot yksilötasol-

la kunnossa. Kun tuoteyksilöön tarvitaan varaosia tai tuotetta 

pitää huoltaa tai modernisoida, löytyy VariTrace:sta tuotteen 

ajantasalla olevat tiedot läpi tuotteen elinkaaren loppuun asti. 

Tuotteisiin voi liittyäkonfi guroituvia palveluja tai jotka konfi gu-

roituvat tuoteyksilön perusteella. VariTrace voidaan yhdistää 

huoltojärjestelmien tai IoT:n kanssa jolloin voidaan tarkat yk-

silöntiedot yhdistää muihin järjestelmiin. VariTrace helpottaa 

myös laitekannan analysointia. 
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Koneenrakennustoimialan ratkaisut

Vertex G4 Mekaniikkasuunnittelu

Vertex ED Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Vertex HD Hydrauliikkasuunnittelu

Vertex G4Plant Laitossuunnittelu

Vertex PI-kaaviosuunnittelu

Vertex Flow tuotetiedon ja tuotteen elinkaaren 

hallinta (PDM/PLM)

Rakennustoimialan ratkaisut

Vertex BD Rakennussuunnittelu

Vertex InD Keittiösuunnittelu

Vertex G4InD Kalustesuunnittelu

Vertex DS talotehtaan tuotetiedon hallinta (PDM)

Mitattavia hyötyjä tuoteprosessin kaikkiin vaiheisiin

Vertex on kumppanisi tuoteprosessin kehittämisessä. Olipa 

tarpeesi tuoteprosessin yksittäisen vaiheen tai koko prosessin 

tehostaminen, meillä on siihen ratkaisut. Ratkaisumme perus-

tuvat yksinkertaiseen ideaan: 

oikea tieto, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Vertex Systems Oy

Vaajakatu 9

33720 Tampere

Puh. (03) 313 411

info@vertex.fi 

Suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistot teollisuu-

delle - 40 vuoden kokemuksella

Vertex Systems on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 

suunnittelun ja tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisujen toi-

mittaja teollisuudelle. 

Vertexin vahvuus on rakentunut oman tuotekehityksen 

huippuosaajien kykyyn yhdistää vankka eri toimialojen 

tuntemus sekä pitkäaikainen, tiivis yhteistyö asiakkai-

demme kanssa. 

Tiedämme mitä asiakkaamme tekevät

Korkealuokkaisen asiantuntijuuden takaa vahva toimiala-

osaamisemme. Tunnemme asiakkaamme ja heidän toi-

mialansa. Elämme asiakkaan lähellä ja olemme uteliaita.

Asiakkaitamme ovat metalliteollisuuden kone- ja laite-

valmistajat, teolliset rakentajat, kalusteiden valmistajat, 

laitostoimittajat, prosessiteollisuus sekä näitä palvelevat 

suunnittelutoimistot. 

18 000 Vertex-lisenssiä 37 maassa

Monet asiakkaistamme ovat käyttäneet ohjelmistojamme 

jo vuosikymmenten ajan.

Suomen lisäksi toimimme kansainvälisesti Ruotsissa, 

muualla Euroopassa, USA:ssa, Aasiassa ja Venäjällä.
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Tuoteuutiset

VTT kehittää älykaupunkia Lux-

Turrim5G-ekosysteemissä

Tulevaisuuden älykaupungissa 

älypylväät korvaavat valaisinpylväitä 

ja luovat rungon nopealle ja tehok-

kaalle 5G-verkolle. Anturein, kame-

roin ja näytöin varustetut älypylväät 

auttavat kaupunkia myös lisäämään 

turvallisuutta, parantamaan ilman-

laatua ja sujuvoittamaan liikennettä. 

5G-teknologia nopeuttaa ja tehos-

taa tiedonsiirtoa merkittävästi ja avaa 

mahdollisuuksia digitaalisille palve-

luille, jotka pureutuvat muun muassa 

turvall isuuteen, energiatehokkuu-

teen, ilmanlaatuun, liikenteeseen ja 

asumiseen. Samalla käyttäjien määrä 

kuitenkin moninkertaistuu mobiili-

verkoissa, mikä haastaa verkkojen 

kapasiteetin. LuxTurrim5G-hanke 

tarjoaa ratkaisuksi entistä tiheämpää 

tukiasemien verkostoa, jossa 5G-

älypylväät toimivat sekä tukiasemina 

että valaisinpylväinä ja muodostavat 

älykaupungin digitaalisen rungon.

Älypylvääseen voidaan asentaa 

5G-tukiaseman ohella monenlaisia 

antureita, kameroita, näyttöjä ja 

muita laitteita. Näin älypylväät voivat 

kerätä ajantasaista dataa esimerkiksi 

säästä, ilmanlaadusta ja liikenteestä 

ja jakaa sitä yhteisen palvelualustan 

avulla muun muassa sovelluksiin, 

jotka lisäävät kaupunkilaisten tur-

vallisuutta, parantavat ilmanlaatua 

tai sujuvoittavat liikennettä. Samalla 

älypylväät tarjoavat nopean nettiyh-

teyden kaupunkilaisten omiin laittei-

siin sekä latauspisteen sähköautoille 

ja l i ikennettä valvovi l le dronei l le. 

“VTT on osallistunut ennen kaik-

kea 5G-tukiasemien, palvelualustan 

sekä uusien palvelu- ja liiketoimin-

tamallien kehittämiseen. Meillä on 

pitkä kokemus korkean taajuuden 

radiolaitteista ja antennirakenteis-

ta,  ja  pääsimme hyödyntämään 

si tä kehittäessämme tukiasemia 

yhdessä Nokian kanssa”, kertoo 

projektipäällikkö Jussi Varis VTT:ltä. 

Nyky is tä  korkeammat taa juu-

det lisäävät tiedonsiirron nopeut-

ta ja kapasiteett ia merkittävästi, 

mutta lyhentävät s ignaal in kan-

tomatkaa, minkä vuoksi tukiase-

mia on oltava tavallista tiheämmin. 

LuxTur r im5G-ekosys teemi  on 

pi lotoinut 5G-älypylväitä Nokian 

kampuksella Espoon Karaportissa, 

ja pylväsverkostoa laajennetaan nyt 

kasvavan Keran alueelle. Testialueel-

la on kokeiltu jo VTT:n itseohjautuvaa 

autoa, ja tarkoituksena on käyttää 

uusia pylväitä myös itseohjautuvan 

bussin tukena, joka jo kulkee Nokian 

kampuksen ja Keran aseman välillä. 

Liikenteen osalta tärkeitä kehitys-

kohteita hankkeessa olivat muun 

muassa autojen ja dronejen paikan-

nusratkaisut, joita VTT on kehittä-

nyt yhdessä kumppanien kanssa. 

VTT kumppaneineen on tutkinut 

myös signaalin si irtymistä raken-

nusten seinien ja ikkunoiden läpi, 

joka va ikeutuu ent isestään 5G-

verkon myötä. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että läpäisyä vaikeut-

tavat etenkin ikkunoissa pinnoitteet 

sekä seinissä t ietyt betoni laadut 

ja jopa rappaus ja kosteus, joka 

seuraa p i tkä l t i  i lman kosteutta.

“LuxTurrim5G-hanke on ollut erit-

täin onnistunut yhteistyöprojekti. 

Opimme sen aikana paljon digitaali-

sesta kaupunkiekosysteemistä, joka 

mahdollistaa kaupunkien toiminnan 

tehostamisen ja asukkaille parem-

mat ja turvallisemmat olosuhteet. 

Uskomme, että tä l lä hankkeel la 
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olemme luoneet pohjan toiminnalle, 

jolle kaikki partnerit pystyvät raken-

tamaan globaal ia l i iketoimintaa”, 

tiivistää LuxTurrim5G-ekosysteemin 

vetä jä ,  Nokian Juha Salmel in . 

Business Finlandin ja yritysten ra-

hoittamaan LuxTurrim5G-hankkeen 

osall istuivat Nokia Bell Labs, Si-

towise, Exel Composites, Premix, 

Lammin Ikkunat ja Ovet, Vaisala, 

Teleste, Indagon, Ensto, Rumble 

Tools, VTT, Tampereen yl iopisto, 

Aalto-yliopisto ja hankkeen koordi-

naattorina Spinverse. Hanke päättyi 

toukokuussa 2019, mutta Business 

F in land on jo  myöntänyt  ja tko-

rahoituksen seuraaval le vaiheel-

le, jossa ekosysteemi laajenee ja 

jatkaa kehitystyötään kohti uusia 

konkreettisia älykaupunkiratkaisuja.

Lisätietoja: www.vtt.fi

Lenovo julkaisi  älykkäämpää 

teknologiaa

Lenovo on ju lk is tanut  vuotu i -

sessa Tech Life -tapahtumassaan 

Berliinissä kattavan valikoiman en-

tistäkin älykkäämpää teknologiaa. 

Lenovo keskittyy visioonsa kehit-

tää teknologiaa, joka on kaikkien 

ulottuvi l la ja hyödyl l istä kaik i l le. 

Uutuuks i in  kuu luu  muun mu-

assa  hu ippu l uokan  Yoga-kan -

ne t tav i a ,  Th inkBook-kanne t ta -

v i a  p k - y r i t t ä j i l l e  s e k ä  t a b l e t -

t e j a ,  näy t tö j ä  j a  ä l ypuhe l im ia .

Lenovon uudet  Yoga- t ie toko-

neet  ova t  näy te  s i i t ä ,  m i l l a i s ia 

innovaatioita syntyy merkittävien 

kumppanuuksien ansiosta. Uudet 

14-tuumaiset  kannettavat  Yoga 

C940 ja Yoga S740 on suunniteltu 

yhdessä prosessorivalmistaja Intelin 

kanssa osana sen Project Athena 

innovaatio-ohjelmaa. Nämä Yogat 

sisältävät ainutlaatuisia älykkäitä 

ominaisuuksia, jotka mukautuvat 

käyttäjän suorituskykytarpeisi in. 

Es imerk iks i  Super  Resolut ion 

-ominaisuus skaalaa toistettavan vi-

deon tarkkuuden täysteräväpiirtoon, 

jos videon tarkkuus on matalampi. 

Q-Control -ominaisuus puolestaan 

pystyy venyttämään t ietokoneen 

akunkestoa dynaamisesti. Modern 

S tandby  -omina isuuden avu l l a 

Yoga-kannettavat taas voivat lepo-

tilassa ottaa vastaan sähköpostia ja 

suorittaa muita taustatehtäviä sekä 

heräämään lepotilasta heti samalla 

tavalla kuin älypuhelin. Uutuuksis-

sa on lisäksi kolme uutta Amazon 

Alexa -puheohjauksen päivitystä, 

kuten toimivuus lukitulla näytöllä.

Uusi 14-tuumainen Lenovo Yoga 

C940 on kaksi yhdessä -tyyppinen 

kannettava, joka määrittelee uu-

delleen älykkään suorituskyvyn ja 

designin täysmetallisella rungolla ja 

ominaisuuksilla, kuten TrueBlock-

suojuksella webbikamerassa, bio-

metrisella Windows Hello -tunnis-

tautumisella ja Windows Ink -digiky-

nällä. Akkukesto venyy peräti 17,5 

tunti in täysteräväpiirtonäytöllä ja 

10,5 tuntiin UHD-näytöllä. Suoritus-

kyvyn takaa Intelin 10. sukupolven 

Intel Core i7 -suoritin. Koneessa on 

muun muassa Dolby Vision -näyttö 

ja kääntyvä Dolby Atmos -kaiutin.

Uusi 14-tuumainen Lenovo Yoga 

S740 on sekin varustettu tukulla 

ä lykkäitä ominaisuuksia Lenovo 

Smart Assist in, Project Athenan 

ja Alexan ansiosta. Vain 1,4 kilon 

painoisessa kannettavassa on ohut 

täysalumiinirunko, jonka paksuim-

man kohdan läpimitta on vain 18,1 

millimetriä. Yoga S740:ssa on Intelin 

10. sukupolven suoritin. Erinomaista 

yksityisyyden suojaa tuovat lämpö-

kamera kirjautumiseen ja läsnäolon 

tunnistin. Yhdessä ne havaitsevat, 

jos käyttäjä hetkeksikin poistuu ja 

lukitsevat näytön heti, mutta ha-

vaitsevat paluun, jolloin esimerkiksi 

kesken jäänyt videotoisto jatkuu 

keskeytyskohdasta. Videopuheluis-

sa tausta voidaan sumentaa. Valin-

naisena on 4K-tarkkuuden HDR-

näyttö Dolby Vision -tuella ja NVIDIA 

GeForce -e r i l l i snäy tönoh ja im ia .

15-tuumainen Lenovo Yoga S740 

on erittäin tehokas kone 9. suku-

polven Intel Core i9 -suorittimella 

ja  tehokkaa l la  NVIDIA GeForce 

GTX1650 -näytönohjaimella. Täys-

metallirunkoinen ja hyvin ohut kan-

net tava  on vo imanpesä monen 

tehtävän samanaikaiseen suorit-

tamiseen. Siinä on muun muassa 

HDR-näyt tö 500 n i ts in  k i rkkau-

del la, webbikameran TrueBlock-

suojus ja Dolby Atmos -kaiuttimet.

Lenovon tuore ThinkBook-sarja 

on suunniteltu pienille ja keskisuu-

ril le yrityksille sekä yksityisyydes-

tä er i ty isen t iukast i  huoleht iv i l le 

käyttäjil le. Lenovo laajensi tänään 

ThinkBook-val ikoimaansa uusi l la 

ThinkBook 14 ja ThinkBook 15 -kan-

nettavil la, jotka tuovat älykkääm-

pää tuottavuutta ja turvall isuutta. 

Käyttömukavuus ja monipuolinen 

ergonomia leimaavat ammattilaisille 

suunnattua ThinkVision S28u-10 

-näyttöä. Käyttäjä jaksaa tehdä töi-

tä koko päivän TÜV Rheinland Eye 

Comfort -sertifioidun 28-tuumaisen 

ja 4K-tarkkuuden näytön kanssa. 

Si inä käytetään tekni ikoita, jotka 

tekevät näytöstä välkkymättömän 

ja vähentävät heijastuksia sekä vä-

hentävät sinisen valon säteilyä kuvan 

laadun kärsimättä. IPS-paneeli l la 

varustettu näyttö toistaa sRGB-

vär iavaruuden 99 prosentt isest i . 

Lisätietoja: www.lenovo.com       

Lenovon uusia Yoga-tietokoneita.



Uutiset

w w w . v e r t e x . f i

Tamperelainen Vertex Systems Oy
on maailmanlaajuisesti tunnettu ja 
arvostettu suunnittelun ja tiedon-
hallinnan ohjelmistoratkaisujen 
toimittaja teollisuudelle.

Vertexin vahvuus on rakentunut 
oman tuotekehityksen huippu-
osaajien kykyyn yhdistää vankka 
eri toimialojen tuntemus sekä 
pitkäaikainen, tiivis yhteistyö 
asiakkaidemme kanssa.

Vertex-ohjelmistot
ovat 40-vuotisen kehitystyön tulosta 
ja niillä on 18 000 käyttäjää 37 maassa.


