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Pulmaton         

• Perustettu 2012 

• Räätälöityjä ratkaisuja pk-sektorille 

• Erityisosaamisalue järjestelmäintegraatiot 

• Perheyritys, 6 henkeä, Helsinki ja Laitila 
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Movetec Oy        

• Movetec Oy maahantuo, myy, markkinoi, koneistaa ja asentaa 
mekatroniikan, automaation, sekä IoT:n  komponentteja, järjestelmiä 
ja materiaalinkäsittelylaitteita.  

• Sähköiset yhteydet 

• Viivakoodit 

• Paperittomuus 

• Mekaanisten työvaiheiden automaatio 

• Oikea-aikaisen tiedon välitys koko toimitusketjussa 
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Käyttöympäristö        

• Varastossa 5 varastoautomaattia (Kardex ja 
Kasten), pientarvikehyllyt, lava- ja johdehyllyt 

• Koreihin jaetut keräilyvaunut, lavakeräilyssä 
trukit 

• Keräilyssä ja hyllytyksessä käsipäätteet ja 
tabletit 

• Tuotannossa käsipäätteet ja perustyöasemat  

• Pakkauksessa perustyöasemat 
(käsipäätteet/tabletit) 
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Ohjelmistot      

• Sanomanvälitysportaali 

• Toiminnanohjaus 

• Ostovalvonta 

• WMS 

• Unifaun 
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ERP 

Sanoman-
välitys 

Valvonta 

WMS 

Unifaun 



Alumiinijohde  
HGR30R-1520 C    

 

 

 

 

• Työstö- ja teollisuuskoneet 

• Teollisuusrobotit 

• Lääketieteelliset laitteet 

• Liukuovet 

 

• Valmistetaan 4 metriä pitkästä 
kangesta; sahataan ja hiotaan 
päät 
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Asiakastilaus 

- Tilaus sähköisenä ostajalta myyjälle 

- Koodiyhteensopivuus EAN/Sähkönumero/LVI-
numero 

- Vahvistus sähköisenä myyjältä ostajalle 

- Automaattinen tilanneraportti myyjältä ostajalle 
esim. kerran viikossa 

- Automaattiset poikkeamailmoitukset  
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Myyntitilaus 
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• Tilaus tarkistetaan  

• Automaattinen arkistointi 

• Havaitaan, että raaka-ainetta (HGR30R4000EC) ei ole 

 

• Ostotilaus syntyy varastosaldojen/hälyrajojen perusteella 

• Tuotantotilaus syntyy automaattisesti. Tuotteella arkistoidut pdf-
muotoiset piirustukset, jotka linkitetään tuotantoon. 

• Myynti-, osto ja tuotantotilaukset päivittyvät automaattisesti 
varastohallintaan 

 



• Sähköinen tilaus 

• Automaatti, joka valvoo, onko vahvistettu 

• Automaatti, joka valvoo, onko  lähetetty ajallaan 

• Päivitys toimittajan toimesta ja muutosten vaikutus 
myynnin toimitusaikaan 

 

• Lähetysilmoitus sähköpostilla, jossa linkki 
rahtiseurantaan 

 

Tilaus tavarantoimittajalta  
lähetysvalvonta 
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Vastaanotto 

• Autosta purettaessa tulostetaan saapumisajan 
kertova tarra; aika viivakoodina (tämä tultaneen 
korvaamaan sähköisen rahtikirjan vastaanotolla) 

• Vastaanotossa käsipäätteet 

• Tulostetaan tarrat, koska tavarantoimittajalla ei 
viivakoodeja 

• Hyllytys tableteilla (trukeissa), raaka-aine orrelle 

• Hyllytyksen jälkeen sähköinen saldopäivitys 
toiminnanohjaukseen 
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Valmistus Pulmaton 

• Hyllytyksen jälkeen automaattinen 
tuotannon keräilyimpulssi 

• Tuotanto kerää ja kuittaa keräilyn 
tableteilla/käsipäätteillä 

• Tuotannossa katsotaan piirustukset 
katkaistaan niiden mukaan 

• Automaattisesti seuraavaan vaiheeseen 

• Viimeisen vaiheen valmistuskuittaus siirtää 
työn hyllytysjonoon  

• Varasto pakkaa ja hyllyttää 



Keräily ja pakkaus 

• Hyllytyksen jälkeen automaattinen 
keräilyimpulssi 

• Tuotetarra, jossa kaikki tiedot lähtevästä 
tuotteesta 

• Keräilyssä käsipäätteet tai tabletit 

 

• Kollilaput, rahtikirjat yms. 

• Lähete (oma kappale sähköisenä) 
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Lähetys 

 

• Integraatiot:  Unifaun (sähköinen kuljetustilaus) 

• Toimitusilmoitukset sähköisesti 

• Lähetysseuranta 
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Laskutus 

• Sähköinen lasku: verkkolasku, edilasku, pdf-
lasku 

 

• Sähköinen laskuarkisto, johon arkistoituvat 
asiakastilaus, lähete ja lasku 
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Tietoa päätöksentekoon 

• Koko ajan kerätään tietoa  

• Perusteet esim. palkitsemiselle 

 

• Tarvittaessa korjataan prosessia 
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Yhteenveto 

• Tavaravirtaa ei voida digitalisoida, tietovirrat ja 
liiketoimintaprosessit voidaan 

• Henkilökohtaiseen asiakkaan kohtaamiseen jää 
aikaa, kun mekaanisesti suoritettavat tehtävät 
automatisoidaan 

• Digitalisaatio ei synny itsestään, siihen pitää 
panostaa  

• Digitalisaatio luo kilpailuetua 
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Pulmattomia ratkaisuja 

Kiitos mielenkiinnosta! 
 


