
Tunnusluvut prosessien toimivuudesta

Elkome eTicket  – Pomon paras ystävä 
Ryhtiä ja järjestelmällisyyttä tuotantoon

Elkome eTicket on jatkuvan parantamisen sähköinen 

työkalu. Sillä kirjataan, seurataan ja analysoidaan 

tuotannossa ilmeneviä tarpeita, poikkeamia ja häiriöitä.

eTicket-järjestelmän ansiosta pienetkin 

tuotannon hukkaa aiheuttavat tapahtumat 

saadaan ratkaistua tehokkaasti ja 

järjestelmällisesti. 
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Tehtäväkutsut älypuhelimiin

Nopea reagointi ongelmiin

Turhan työn eli hukan poistaminen

Reaaliaikainen tilannenäkymä tuotantoon

Sähköiset 

LEAN-toimintamalleja 

tukevat työkalut

LEAN-prosessien 

jatkuva 
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Työkalu toiminnan jatkuvaan parantamiseen

LEAN-OHJELMISTOT

Ongelmat näkyviksi
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Maassa öljyä.

Työturvallisuusriski.

Hyvä idea!

Kehitysehdotukset.

Laitevika.

Tarvitaan sähköasentaja.

Materiaalipula.

Tarvitaan lisää osia.

Trukkilava puuttuu.

Tarvitaan varastomies paikalle.

Viivakoodinlukija rikki.

Tarvitaan korjaaja tai uusi laite.

Ryhtiä ja järjestelmällisyyttä tuotantoon

Käyttäjä kirjaa havaitsemansa tapahtuman tiketiksi 

ja luokittelee sen ennalta määriteltyihin 

tapahtumaluokkiin. Tapahtumaluokat kuvaavat 

minkä tyyppisistä havainnoista, häiriöistä tai 

poikkeamista on kyse. Tapahtumaluokituksen avulla 

pystytään esimerkiksi seuraamaan, missä luokissa 

esiintyy eniten häiriötilanteita. 

Tiketille voidaan määritellä myös vastuuhenkilö tai 

se voi määräytyä automaattisesti tapahtumaluokan 

mukaan. Esimerkiksi tiketti tuotannon osapuutteesta 

voidaan ohjata automaattisesti ostajalle. 

Luonnollisesti tiketille voidaan antaa myös haluttu 

prioriteetti tai valmistumisaika.

Tiketin luominen on erittäin helppoa ja 

yksinkertaista. Kynnys ilmoittaa esimerkiksi 

työturvallisuushavainnoista tai kehityskohteista on 

mahdollisimman pieni.

Helppo ja nopea havaintojen kirjaaminen

Tuotannossa tulee usein vastaan poikkeamia ja ongelmia jotka jäävät käsittelemättä. Monet näistä 

aiheuttavat turhaa hukkaa ja heikentävät siten yrityksen suorituskykyä. Muistin varaan näitä ei kannata 

jättää vaan kirjata ne tehtävänannoksi eli tiketiksi eTicket -järjestelmään. Sähköisen työkalun ansiosta 

yksikään poikkeama tai ongelma ei jää käsittelemättä. Tikettien systemaattinen kirjaaminen ja 

ratkaiseminen auttavat tehostamaan tuotantoa ja toimintaa. 

Tehtävänannot älypuhelimeen

eTicket Mobile -järjestelmä lähettää tiketistä 

tehtäväkutsun vastaanottajan älypuhelimeen. 

Vastaanottaja vahvistaa kutsun hyväksytyksi ja 

ottaa tiketin vastuulleen. Lähettäjän ei tarvitse etsiä 

vapaata resurssia, sillä eTicket hoitaa sen 

automaattisesti ja työ saadaan käyntiin välittömästi. 

Tarvittaessa kutsun lähetys tapahtuu 

automaattisesti tapahtumaluokituksen ja ennalta 

määriteltyjen vastaanottajaryhmien perusteella.

Hyväksytyn kutsun tila päivittyy kaikkien 

vastaanottajien älypuhelimissa. 

Sitä saat mitä mittaat

Tiketti sisältää aikaleimat kaikista tapahtumista. 

Aikaleimojen avulla nähdään, miten nopeasti tikettiin 

ollaan reagoitu, ja kuinka kauan eri vaiheet ja 

ratkaisut ovat vieneet aikaa.

LEAN-OHJELMISTOT
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Moduulit Kuvaus

eTicket Mobile eTicket-sovellus Android- ja iOS-älypuhelimelle.

eTicket Calendar Ajastetut kalenteritapahtumat eTicket-järjestelmään.

eTicket Button Tiketin luonti eTicket-järjestelmään Button-painonapilla.

eTicket Machine Koneliityntä. Tiketin automaattinen luonti tuotantokoneelta.

eTicket ERP Räätälöitävä sovellusrajapinta ERP-toiminnanohjausjärjestelmään.

eTicket Andon Tikettien tilan visualisointi Andon-valoilla.

eTicket Map Tikettien ja niiden tilan visualisointi karttanäytöllä.

eTicket Info Avoimet tiketit infonäytöllä.

Tuote Kuvaus

eTicket Channel eTicket-pilvipalvelu. Selainpohjainen käyttöliittymä ja järjestelmätietokanta.

eTicket Operator eTicket-palvelun käyttäjä. Tiketin käsittelijä.

eTicket User eTicket-palvelun käyttäjä. Tiketin luoja.

Reaaliaikaiset raportit päivittäisjohtamiseen

Elkome eTicket -järjestelmä antaa yritysjohdolle selkeän 

ja reaaliaikaisen tilannenäkymän tuotannon tapahtumiin. 

Tapahtumaluokittelu paljastaa, mitkä tuotannon ongelmat 

tuottavat eniten tikettejä ja kuormittavat tuotannon 

prosesseja ja resursseja. 

Raportointi tarjoaa tietoa tikettien määristä, vasteajosta, 

ratkaisuajoista ja vastuuhenkilöistä. eTicket-järjestelmä 

mahdollistaa resurssien ja töiden optimoinnin perustuen 

todellisiin mitattuihin tapahtumiin. Tilannekuvaa ja 

tunnuslukuja voidaan havainnollistaa Andon-valoilla sekä 

tuotannon info- ja karttanäytöillä.

Tikettijärjestelmä tietoturvallisena pilvipalveluna

Elkome eTicket on pilvipalvelupohjainen järjestelmä ja toimii kaikissa selainpohjaisissa laitteissa. 

eTicket-järjestelmän tietokanta ja käyttöliittymä pyörivät tietoturvallisella Microsoft Azure -pilvialustalla, 

joten käyttäjän ei tarvitse asentaa päätelaitteisiinsa tai palvelimiinsa mitään ohjelmistoja. eTicket-

järjestelmä on suunniteltu riittävän yleiskäyttöiseksi ja avoimeksi. Sen käyttöönotto erilaisissa 

ympäristöissä, kuten tuotannossa, kunnossapidossa, logistiikassa tai IT-tuessa, on helppoa ja nopeaa. 

Helppo laajentaa tarpeiden mukaan

Elkome eTicket -järjestelmä on rakennettu modulaariseksi, joten eri toiminnot voidaan ottaa käyttöön 

tarpeen mukaan. Valmiiden perusmoduulien lisäksi järjestelmää voidaan laajentaa asiakaskohtaisilla 

toiminnoilla. Rajapintamoduulien ansiosta eTicket voidaan liittää olemassa oleviin ERP- ja CRM-

järjestelmiin. Koneliityntä mahdollistaa tikettien automaattisen luonnin tuotantokoneen tai 

automaatiojärjestelmän hälytyksistä. 

LEAN-OHJELMISTOT



Sovellusesimerkkejä
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Reaaliaikaiset työkalut päivittäisjohtamiseen

Välitön reagointi – Lyhyt vasteajat

Tuotannon ongelmatilanteet ja tuotevaihdot kirjataan eTicket -

järjestelmään. Ennalta määritettyjen tapahtumaluokkien avulla 

tiketti ohjataan automaattisesti oikeille vastuuhenkilöille.

eTicket-järjestelmä lähettää tehtäväkutsun vastuuhenkilöiden 

älypuhelimiin. Tämä mahdollistaa välittömän reagoinnin ja 

lyhyen vasteajan tilanteen ratkaisuun. Työnjohto pystyy 

seuraamaan avoimia kutsuja ja niiden vasteaikoja.

Asiakkaalla ei ollut todellista kuvaa tuotannon eri ongelmista, 

niiden määristä, hukkaan menneestä tuotantoajasta eikä 

suoritetuista korjaustoimenpiteistä. 

Nyt kaikki pienetkin ongelmat kirjataan eTicket-järjestelmään ja 

asiakkaalla on selkeä näkemys keskeisistä ongelmista. eTicket 

tarjoaa reaaliaikaisia työkaluja päivittäisjohtamiseen: Resurssien 

hallinta ja optimointi, jatkuvan parantamisen tunnusluvut.

Kalenteriin kirjataan kaikki tuotannon määräaikaistarkastukset 

ja huollot. Kalenteri luo automaattisesti tiketin Elkome eTicket 

-järjestelmään.

Tiketistä lähtee aikataulun mukainen tehtäväkutsu etukäteen 

määriteltyjen henkilöiden tai henkilöryhmien älypuhelimiin. 

Järjestelmällä varmistetaan huolto-organisaation riittävät 

resurssit ja tehtävien oikea-aikainen suoritus.

Riittävät resurssit – Oikea-aikainen tehtävien suoritus

Ongelmat näkyväksi infonäytöillä ja Andon-valoilla

Tuotannossa ilmennyt ongelma tai poikkeama kirjataan 

eTicket-järjestelmään. Tiketti halutaan tehdä näkyväksi koko 

tuotantohenkilöstölle. Tuotantosolussa sytytetään Andon-valo 

ja ongelmatilanne näytetään tuotannon info- ja karttanäytöillä.

Kunnossapitohenkilöstö näkee ongelmakohteen näytöltä ja 

huoltomies kiiruhtaa ratkaisemaan tilanteen. 

LEAN-OHJELMISTOT

Kiinnostuitko Elkome eTicket -järjestelmästä?  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


