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ILMOITUS

ITÄMEREN ALUEEN johtavalle kiinnitys- ja pientarvikkeiden 
toimittaja Ferrometalille on ollut tärkeää olla mukana varas-
toinnin uusien teknologisten ratkaisujen innovoinnissa. Älyk-
käitä palveluja kehittäessään sen tavoite on Lean-maailmasta 
tutun hukan vähentäminen: kaikki turha hävikki ja varastointi 
on poistettava. 

Brandt korostaa samalla päästävän lähemmäs hiilineut-
raaliutta. Tehokas logistiikka on siinä ratkaisevassa ase-
massa: ajan lisäksi säästyy myös materiaaleja ja energiaa. 
 Ferrometalin luomien palvelujen avulla yritykset pystyvät toimi-
maan vastuullisesti. 

Häiriötön toiminta säästää rahaa ja aikaa
Clever-palveluratkaisujen kehittäminen alkoi teollisten asiakkai-
den häiriöttömän toiminnan tarpeista. Odottelua ja haeskelua 
haluttiin vähentää. Työn tuloksensa syntyi vuonna 2020 enna-
koiva ja automatisoitu CleverSystem, joka hoitaa tilaukset ja 
henkilökunta voi keskittyä omaan työhönsä. 

Mika Brandt painottaa palveluratkaisun kaksisuuntaisuutta. 
Monitoroimalla voidaan tietää mitä tapahtuu ja tavaramää-
riä ohjata ja hallita käyttöliittymän yli. Se auttaa ennakoimaan 
toimintaa. Ferrometal Oy viitoittaa tietä IoT:n eli esineiden 
internetin hyödyntämiseksi teollisissa prosesseissa. Sen luoma 
teknologia mahdollistaa tilaustoimitusketjun täydellisen auto-
matisoinnin. Tehokkaan logistiikan avulla yritykset säästävät 
rahaa, aikaa ja ympäristöä. 

”Emme vain ota vastaan tilauksia, vaan myös ohjaamme 
käyttösensoreita eli hallitsemme järjestelmää, joka tilaa tuot-
teita tarvittaessa aiemmin.” 

Tilauksia voi aikaistaa myös manuaalisesti, jos tietää esi-
merkiksi tulevansa poikkeuksellisesti viikonloppuna töihin tai 

AUTOMATISOIKAA KAIKKI, 
JONKA VOI AUTOMATISOIDA!

Ferrometal Oy upotti optiset sensorit ja muut älykkäät mittalaitteet suoraan 
teollisiin prosesseihin. IoT:n avulla älykkäitä palveluja kehittävän yrityksen 

toimitusjohtaja Mika Brandtin viesti on selkeä: ”Automatisoikaa kaikki, jonka 
voi automatisoida. Silloin resursseista saa eniten irti.” 

Järjestelmää voi myös ohjata manuaalisesti vaikkapa kännykältä.
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yrityksessä tehdään epätavallisia sarjoja. Kun asiakkaalla on 
monitorointioikeudet, sen voi tehdä itse. 

Toimitusjohtaja Brandt kertoo, että ennakointimahdolli-
suus on ollut tärkeää koronan ja Ukrainan sodan kaltaisina 
poikkeus aikoina, jolloin materiaaleista ja komponenteista on 
paikoitellen pulaa. 

”Toimitusajat ovat venyneet, ja tilauksia on pitänyt enna-
koida entistä enemmän. Se käy kätevästi monitoroinnin kautta 
nostamalla tilauspistettä vähän ylemmäs.” 

Kellontarkkaa ja virheetöntä
Ferrometalin omista tilausriveistä tulee nykyään 70 prosenttia 
automaattisesti. Hyllyjen tarkkailu ja täydennystilaukset ovat 
mennyttä aikaa, kuten myös inhimilliset virheet. ”Haluamme 
toimia mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi asiakkaiden 
puolesta. Älykäs, täysin automatisoitu järjestelmä on kellon-
tarkka”, Brandt kuvailee. 

Ferrometal Oy oli eturintamassa hyödyntämässä viiva-
koodiluentaa, jonka se korvasi vuonna 2010 tuomalla mark-
kinoille kehittämänsä ja patentoimansa Kanban RFIDin. Se oli 

toimialan ensimmäinen ratkaisu, jossa uusi tilaus lähtee mat-
kaan, kun tyhjä laatikko laitetaan tilausaseman päälle. 

”IoT-maailma menee vielä pidemmälle. Siinä sensorit ker-
tovat, kun laatikkomäärä vähenee ja pinta hyllyissä laskee.” 

Pari vuotta sitten kehitettyä täysin automaattista 
 CleverSystemiä edustaa CleverContainer, joita on esimerkiksi 
rakennus- ja asennustyömailla. Kun työntekijä hakee kontista 
tavaroita, tilaus siirtyy automaattisesti Ferrometalille. 

”Lisäksi työnjohto voi halutessaan seurata saldotilannetta 
vaikkapa kännykältä. IoT on läpinäkyvä systeemi”, Mika 
Brandt kertoo. 

Hän kannustaa rohkeasti tutkimaan IoT:n mahdollisuuksia 
tehostaa teollisuuden prosesseja ja päästä hiilineutraaliuteen. 

”Kehitimme Clever-järjestelmät työkaluiksi näiden päämää-
rien saavuttamiseksi.” n

Tervetuloa kuulemaan lisää osastollemme 6m70 
FinnBuild 2022 messuilla!

Lisätietoja: www.ferrometal.fi

Älykkään tilaamisen ja varastoinnin Clever-ratkaisut ovat käytössä teollisuuden prosessien lisäksi esimerkiksi rakennusprojekteissa, sairaaloissa ja 
vähittäisliikkeissä.


