Käytätkö käyttöomaisuuttasi tehokkaasti?
Käyttöomaisuutta voi ja pitää vaalia verkottuvassa taloudessa yhä kokonaisvaltaisemmin.
Kyse on laajemmasta ulottuvuudesta kuin moni ehkä arvaakaan.
Edistykselliset ICT-ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia usein jopa miljoonien eurojen
käyttöomaisuuden, eli fyysisten laitteiden, hallinnan ja kunnossapidon tehostamiseen. Fiksummille ja paremmille ratkaisuille on yrityksissä kova tarve. Hyvin toteutetulla käyttöomaisuuden hallinnalla saavutetaan säästöjen lisäksi parempaa laatua, työturvallisuutta ja ekologisuutta.
Tukevatko nykyiset prosessinne nykyaikaista kunnossapitoa ja kunnonvalvontaa?
Tukeeko nykyinen järjestelmänne yrityksen liiketoimintaan liittyviä prosesseja?

Yksi edistyksellinen järjestelmä riittää – IBM Maximo
IBM Maximolla pidät käyttöomaisuutesi hallinnassa ja turvaat laiteinvestointisi. Markkinoiden parhaalla
järjestelmällä (Gartner Leader Magic Quadrant, Enterprise Asset Management Software, October 2018):

Hyödynnät tekoälyä ja
edistyksellistä analytiikkaa
kunnossapidon tehostamiseen.

Vapautat omien ammattilaistesi
aikaa tuottavampaan
tekemiseen.

Saat yksinkertaisen, intuitiivisen
ja roolipohjaisen käyttöliittymän
sekä tehokkaan mobiilikäytön.

Saat monipuoliset raportointimahdollisuudet, KPI:t ja helposti
käyttöönotettavan sekä
ylläpidettävän kunnossapidon
erp-järjestelmän.

Varmistat korkealuokkaisen
tietoturvan ja jatkuvasti päivittyvän middlewaren sekä ADintegroitavuuden.

Saat valmiin ja helposti käyttöönotettavan ratkaisun sisältäen
sovelluspalvelimet sekä kattavat
integraatio- ja kehitystyökalut eri
tuotantojärjestelmiin.

Käyttöomaisuuden hallinnalla tehostat
myös kunnossapitoa:
•

Estät tuotannon ennakoimattomat alasajot sekä kalliit laiterikot.

•

Tehostat huoltoja ja parannat suunnitelmallisuutta.

•

Edistät laitteidesi ja prosessiesi toimivuutta sekä tuottavuutta.
Pidennät kalliiden laitteidesi käyttöikää.

•

Parannat kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tiesitkö, että
oikea-aikaisesti
ja laadukkaasti
huollettujen laitteiden tuottavuus
tehostuu 5-30 %?*

Milloin ja miten voit edetä?
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Lähde modernisoimaan kunnossapitojärjestelmääsi hyvissä
ajoin ennen kuin nykyinen järjestelmäsi tulee tiensä päähän.
Fuusiot ja muut organisaatiomuutokset ovat myös otollisia
hetkiä uudistaa kunnossapitoa.

3

Varmista käyttöösi riittävän monipuolinen
ja edistyksellinen järjestelmä, joka tarjoaa
yhdessä paketissa käyttöomaisuuden hallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjauksen.
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Kerää riittävästi dataa
talteen koneistasi ja
laitteistasi.

Käytä osaajia, joilla on kokemusta
teollisuuden hyvinkin erilaisista
ympäristöistä ja kunnossapitojärjestelmistä.

Sigma Solutions on luotettava kumppanisi.
Me kartoitamme ympäristösi ja opastamme sinua ottamaan käyttöomaisuutesi paremmin
hallintaan.
•

Meillä on syväosaamista IBM Maximosta sekä kokemusta hyvinkin erilaisista
teollisuuden ympäristöistä, prosesseista ja liiketoiminnasta.

•

Voit ostaa meiltä tarvitsemasi ratkaisut pilvipalveluna, hybridimallilla tai hankkia
ratkaisut omaan ympäristöösi toimitettuna!

•

Tuotamme palvelut liiketoimintasi lähtökohdista, ja varmistamme että vaatimuksesi
täyttyvät.

•

Suunnittelemme jouhevan siirtymisen uuteen järjestelmään – tarjoamme ketterän ja
nopean toimitusmallin.

•

Tarjoamme kattavat tukipalvelut sekä asiantuntijapalvelut.

•

Teemme laskelmat (TCO, ROI) ja optimoimme lisenssiesi määrän.

Sigma Solutions Oy | info@sigmasolutions.fi
Asset by Sigma on käyttöomaisuuden hallintaan ja kunnossapitoon erikoistunut Sigman
liiketoimintayksikkö erityisesti raskaan teollisuuden, valmistavan teollisuuden ja energiasektorin aloilla.
Sigma-konserni on johtava konsulttiyritys jonka tavoitteena on parantaa asiakkaittemme kilpailukykyä.
Tavoitteeseen pääsemiseksi yhdistämme palveluihimme parhaan teknisen osaamisen ja jatkuvan halun
kehittää parempia ratkaisuja. Sigmalla on tällä hetkellä noin 4500 työntekijää 14 maassa. Sigman
omistaa Danir AB, joka on Dan Olofssonin perheen sijoitusyhtiö.
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