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Axxonsoft Certified Partner
Elkome toimii Suomessa Axxonsoftin sertifioituna yhteistyökump-
panina. Toimitamme analytiikkaa sisältäviä videovalvonta- ja tallen-
nusratkaisuja turvallisuuden valvontaan. 
Lisätietoa ratkaisuista sivulla 3 > 

Matrox Certified System Integrator
Elkome on Matroxin sertifioima System Integrator -järjestelmäkump-
pani. Toteutamme KVM- ja videoseinäjärjestelmiä avaimet käteen 
-periaatteella eri toimialojen järjestelmätarpeisiin.
Lisätietoa ratkaisuista sivulla 4 >

LG OLED Signage Partner
Elkome on sertifioitu OLED Signage -partneri, jonka LG on valtuutta-
nut asentamaan ja antamaan teknistä tukea LG:n OLED-tuotteisiin 
liittyen. LG täydentää Elkomen videoseinä- ja infonäyttöratkaisuja.
Lisätietoa ratkaisuista sivulla 15 >

Microsoft Gold Partner
Elkome on Microsoftin Gold-tason yhteistyökumppani ja toteuttanut 
ohjelmistoprojekteja Microsoftin työkaluilla jo yli 30 vuotta. Elkomella 
on vahva osaaminen ohjelmistokehitykseen ja tietokantoihin.
elkome.com/palvelut/ohjelmistokehitys

Advantech IIoT Premier Partner
Elkome on vahvistanut Advantech-tuotteiden myyntiä palkkaamalla 
uutta myyntihenkilöstöä. Elkome on toiminut Advantechin virallisena 
edustajana Suomessa 90-luvulta lähtien.
shop.elkome.com / Haku: Advantech

Anybus Channel Partner
Elkome on vahvistanut asiakaspalveluaan ja kenttäväylätuotteiden 
osaamistaan palkkaamalla uuden myyjän Anybus-tuotteiden val-
mistajan, ruotsalaisen HMS:n entisestä Suomen organisaatiosta. 
shop.elkome.com / Haku: Anybus

Digitalisaatio ja IoT-ratkaisut
Digitalisaatiolla tarkoitetaan usein perinteisten kynä-paperi-mene-
telmien korvaamista sähköisillä ratkaisuilla. Digitalisointi systematisoi 
ja tehostaa toimintaa. Yksi keskeinen asia digitalisaatiossa on visu-
alisointi ja tiedon jakaminen kaikille sitä tarvitseville. Reaaliaikainen 
tilannekuva on avain LEANin mukaiseen toiminnan tehostamiseen 
ja jatkuvaan parantamiseen.

Tuotantoprosessien visualisointiin Elkome on toimittanut val-
vomo- ja videoseinäjärjestelmiä jo pitkään. Videovalvonta on myös 
tärkeä osa turvallisuutta. Kun jotain sattuu, pitää tapahtumien ku-
lusta saada kokonaiskuva mahdollisimman nopeasti. Axxon Next -vi-
deovalvontaohjelmisto mahdollistaa videomateriaalin analysoinnin 
ja tapahtumaketjun seurannan suuresta määrästä videomateriaa-
lia todella nopeasti. Lisää videovalvontaratkaisustamme voit lukea 
lehden sivulta 3.

Visualisoinnissa on oleellista, että tietoa jaetaan automaattisesti 
sitä tarvitseville, eikä tietoa tarvitse etsiä eri tietojärjestelmistä. LEANin 
mukaisessa toiminnassa voidaan hyödyntää infonäyttöratkaisuja, joilla 
esitetään tietoa prosessien toiminnasta sekä tunnuslukuja toimin-
nan kehittymisestä. Elkomen infonäyttöjärjestelmissä hyödynnetään 
muun muassa kotimaista iDiD sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmää. 
Lisätietoa infonäyttöratkaisuistamme löytyy lehden sivuilta 14-15.

Visualisoinnin edellytyksenä on, että tietoa pitää kerätä tehtaan eri 
järjestelmistä. Usein mittauksia tehdään automaatiojärjestelmässä, 

toisinaan tietoa on valmiina tuotannonohjauksessa. Tämän päivän 
ratkaisuja tiedon keräämiseen ja koostamiseen ovat IoT ja pilvipal-
velut. IoT-järjestelmän rakentaminen Azure- tai AWS-pilvialustoille 
ei ole välttämättä kaikille mahdollista tai kannattavaa. Helpompi 
ratkaisu IoT- ja pilvipalveluiden hyödyntämiseen on Secomean Data 
Collection Cloud, jossa tiedonkeruu, tallennus ja visualisointi ovat 
valmiina. Lisätietoa ratkaisusta löydät lehden sivulta 17.

Elkome toimittaa digitalisaatio- ja IoT-ratkaisuja asiakkaiden eri 
tarpeisiin. Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme järjestel-
miä avaimet käteen -periaatteella. Kone- ja laitevalmistajat sekä 
järjestelmätoimittajat hyödyntävät Elkomen tuotteita ja palveluita 
osana valmistus- ja arvotuotantoketjuaan. 

Tässä asiakaslehdessä haluan esitellä asiakasprojekteja ja -so-
velluksia, joissa Elkome on ollut rakentamassa digitalisaatio- ja IoT-
ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Toivon, että esimerkit antavat 
käytännönläheisiä ideoita, joista on hyötyä myös sinulle. Ota rohkeasti 
yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme olla avuksi myös sinulle.   

Yhteistyöterveisin,
Juha Halonen
Markkinointijohtaja
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Axxon Next on monipuolinen ohjelmisto videovalvontaan ja -tallennukseen. Mullistavan 
ohjelmistosta tekee sen kyky luoda metadataa ajoneuvoista, henkilöistä tai muista seurattavista 
objekteista. Metadatan avulla valtavasta määrästä videomateriaalia pystytään etsimään haluttuja 
tapahtumia todella nopeasti.  

Videoanalytiikka turvallisuuden valvonnassa
Axxon Next -videovalvontaohjelmisto

Tulokset saadaan näkyviin välittömästi aivan kuten käytettäessä 
Internetin hakukoneita. Perinteisillä videovalvontajärjestelmillä 
vastaavan objektin löytäminen esimerkiksi viikon mittaisesta 
tallenteesta vie helposti yhden kokonaisen työpäivän – Axxon 
Next -ohjelmistolla vain muutaman sekunnin.

Axxonsoft on analytiikkaa sisältävien videovalvontaohjel-
mistojen markkinajohtaja. Vuodesta 2003 toiminut yritys on 
toteuttanut yli 150 000 projektia noin 2,5 miljoonan kameran 
avulla. Kansainvälisen 44 maassa toimivan jälleenmyyjäver-

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Tero Huikko, P. 0400 734 834
tero.huikko@elkome.com

koston kautta loppuasiakas saa aina tukea järjestelmän käyt-
töönotossa ja ylläpidossa. Elkome toimii Suomessa Axxonsoftin 
sertifioituna yhteistyökumppanina. 

VIDEOVALVONTA

MomentQuest
MomentQuest on työkalu, jolla etsitään 
haluttuja objekteja tietystä aikaikkunasta. 
Objektit voivat olla esimerkiksi kasvoja, ajo-
neuvoja tai ihmisiä.

TimeCompressor
TimeCompressor on työkalu, jolla etsitään 
tietystä aikaikkunasta kaikki siinä esiinty-
vät objektit. Objektit näytetään liikkuvassa 
hakukuvassa kerroksittain samanaikaisesti.

MultiCamera Search
MultiCamera Search on työkalu, jolla objektin 
liikkeitä voidaan jäljittää alueella kamerasta 
toiseen ja luoda tästä historiikki tapahtu-
maketjuineen.

Face Search
Face Search on monipuolinen kasvojentun-
nistustyökalu reaaliaikaisesta ja tallennetusta 
videomateriaalista.

License Plate Search
License Plate Search mahdollistaa ajoneuvon 
rekisterinumeron hakemisen reaaliaikaisesta 
tai tallennetusta videosta.

Fire & Smoke Detection
Fire & Smoke Detection mahdollistaa tuli-
palon tunnistuksen ja automaattisen häly-
tyksen tekemisen.

TUTUSTU JÄRJESTELMÄÄN JA KATSO VIDEOT
elkome.com/axxon-next

OMINAISUUKSIA, JOITA MUISTA
VIDEOTALLENNUSOHJELMISTOISTA EI LÖYDY!
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Olemassa olevan laiteinfran 
hyödyntäminen

Valvomon operointipisteiden suunnittelu 
aloitettiin siitä lähtökohdasta, että uudet 
järjestelmät sijoitettaisiin mahdollisuuksi-
en mukaan erilliseen laitetilaan. Toiveena 
oli vähentää tietokoneiden ja muiden lait-
teiden määrää valvomotilassa niin tie-
toturvan, lämmöntuotannon kuin ope-
rointipisteiden selkeyttämisen puolesta. 
Järjestelmämuutosta varten KVM-ratkaisut 
valittiin olemassa olevien laitteistojen ja 
ohjelmistojen perusteella. 

KVM-ratkaisun suunnittelussa huomi-
oitiin näyttölähteiden määrä, järjestelmien 
ulos syöttämä data sekä usean järjestelmän 
hallinta samasta operointipisteestä. KVM-
järjestelmän laajentaminen myöhemmässä 
vaiheessa osaksi videoseinäjärjestelmän 
ohjausta tuli olla myös mahdollista.  Uuden 

Varmuus mittavan investoinnin onnistumisesta
Empower Oy 

järjestelmän käyttöönottoa varten tehtiin 
tilojen kartoitus. Kartoituksessa määriteltiin 
laitteiden sijoituspaikat sekä huomioitiin tar-
vittavat kaapeloinnit.

Esiselvitys auttaa siirtymistä 
toteutusvaiheeseen 

Lopputuloksena asiakkaalle toimitettiin 
kattava dokumentaatio esiselvitykses-
tä ja kaaviokuvat suunnitellun KVM- ja 
videoseinäjärjestelmän toteutuksesta. 
Suunnittelussa ja dokumentaatiossa otettiin 
lisäksi huomioon nykyisten suurkuvanäyt-
töjen hyödyntäminen sekä valvomotilan 
käytön optimointi. 

”Elkomen asiantuntija teki loistavaa 
työtä. Kaikkiin esittämiimme kysymyksiin 
saimme selkeän ja perustellun vastauksen. 
Lisäksi esiselvitys auttoi miettimään ny-
kyistä järjestelmää, tiloja ja toimintatapoja 

Osana Empowerin valvomopäivitystä, Elkome toteutti  KVM- ja videoseinä-
järjestelmän esiselvityksen, jossa tutkittiin nykyisen laiteinfran hyödyntämistä 
uudessa valvomojärjestelmässä. Selvityksessä perehdyttiin niin valvomon johdon 
kuin myös operaattoreiden näkemyksiin valvomon tarpeista. Esiselvityksellä 
haluttiin varmistaa mittavan investoinnin onnistuminen.

VIDEOSEINÄT JA KVM-JÄRJESTELMÄT

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com  > Haku: Matrox

KVM- ja videoseinäratkaisut
Elkome on Matroxin sertifioima System Integrator 
-järjestelmäkumppani. Toteutamme KVM- ja video-
seinäjärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella asiak-
kaiden järjestelmätarpeisiin. Järjestelmäkumppanina 
tarjoamme maailman parhaimmat laiteratkaisut sekä 
kattavat suunnittelu-, asennus- ja ylläpitopalvelut KVM- 
ja videoseinäjärjestelmien toteutukseen.

uudelta kantilta. Luvattu dokumentaatio oli 
kattava ja kaaviokuvat selkeyttivät paljon 
KVM- ja videoseinäjärjestelmän toteutus-
vaihtoehtoja.  

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ LISÄTIETOA
Simo Juhola, P. 044 720 7555
simo.juhola@elkome.com

“ESISELVITYKSEN ANSIOSTA 
PÄÄSEMME UUDISTUKSESSA 

ETEENPÄIN JA VARMISTAMME 
INVESTOINNIN 

ONNISTUMISEN.” 
EMPOWER, MARKO TAIPALE



JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU KOKOONPANO JA VALMISTUS ASENNUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Suunnittelemme järjestelmiä tuotteiden testaukseen, laadunhallintaan, toiminnan tehostamiseen ja 
tuotannon digitalisoimiseen. Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Tuotteistamme 
ratkaisuja, jotka täyttävät vaatimuksenne. Tarjoamme osaamistamme esiselvityksiin, tarvekartoituksiin, 
järjestelmien suunnitteluun sekä laitevalintoihin.

JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU
EL KOMEN PALVELUT

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ
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Tyylikäs ja luotettava laiteratkaisu

Julkisen kilpailutuksen ansiosta toteutukseen valittu laitteisto oli 
hinnaltaan edullinen. Luotettavuudesta ja toimintavarmuudesta ei 
kuitenkaan haluttu tinkiä, sillä digitalisointiprojektin tarkoituksena oli 
tehostaa valtuuston päivittäistä toimintaa. ”Kosketuspäätteet toimi-
vat käytössä erinomaisesti.

Ahvenanmaan maakuntapäivät

Ahvenanmaa on autonominen, demilitarisoitu ja ruotsinkielinen osa 
Suomea. Ahvenanmaan lakiasäätävä elin eli ”eduskunta” on Ahvenanmaan 
maakuntapäivät (ruots. Ålands lagting). Maakuntapäivät koostuu 30 
jäsenestä, jotka valitaan joka neljäs vuosi. Maakuntapäivät nimittävät 
maakunnan hallituksen.  

Kosketuspäätteet ja selainpohjainen sovellus

Maakuntapäivien edustajien käyttöön kehitettiin selainpohjainen 
sovellus, jota käytetään kosketusnäytön avulla. Selainpohjaisuudella 
haluttiin välttää laitteistoriippuvuus, joten sovelluksen käyttö onnistuu 
tarvittaessa miltä tahansa pisteeltä. Älypuhelimista tuttu kosketus-
tekniikka on kaikille käyttäjille jo tuttua, joten järjestelmän ja laitteiden 
käyttöönotto sujui vaivatta.

Kosketuspäätteiden upotus osaksi kalustusta

Elkomen toimittamat paneeliasenteiset kosketuspäätteet asennettiin 
osaksi valtuustosalin kalustusta. Päätteille suunniteltiin ja valmistettiin 
paikallisen puusepän Sagulins Snickeri Ab:n toimesta tyylikkäästi vii-
meistelty kotelointi, joka sopi ulkonäöltään salin kalustukseen. Ratkaisun 
avulla uudet kosketuspäätteet saatiin sulautettua osaksi edustajien 
työpistettä, eikä tekniikka haitannut salin visuaalista ulkonäköä.

Digitalisointiprojektin toteutus tyylikkäästi
Ahvenanmaan maakuntapäivät
Ahvenanmaan maakuntapäivät digitalisoi toimintaansa ja uudisti valtuustosalin 
tietotekniikkaa. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa valtuuston toimintaa edustajakohtaisen 
sähköisen asioinnin avulla. Toteutuksessa tietotekniikka haluttiin integroida tyylikkäästi 
osaksi valtuustosalin kalustusta.

TIETOTEKNIIKKA

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Juha Halonen, P. 040 561 0171
juha.halonen@elkome.com

”ARVOSTAN ELKOMELTA SAAMAAMME TUKEA 
PROJEKTIN TOTEUTUKSESSA.”  

TOMMY BÄRDÉN, AHVENANMAAN MAAKUNTAPÄIVÄT
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TIETOTEKNIIKKA

Suosituimmat tietokonemallit heti varastosta

eREX on brändi, jonka alle on valittu laadukkaiksi todetut ja suurim-
paan osaan käyttötarpeista soveltuvat tietokonemallit. eREX-IoT -tie-
tokoneet perustuvat Supermicron passiivijäähdytteisiin malleihin ja 
kokoonpanoissa käytetään Intelin kehittämiä virtakatkosten sietäviä 
M.2 SSD-levyjä. Varma valinta 5 vuoden takuulla!  

eREX-teollisuustietokoneet

eREX IOT VALUE, 490 €
Atom E3940, 4 GB RAM,  240 GB SSD

eREX IOT LITE, 790 €
Core i3-7100U, 8 GB RAM,  240 GB SSD

eREX IOT ENTRY, 990 €
Core i5-7300U, 8 GB RAM,  240 GB SSD

eREX IOT SUPER, 1290 €
Core i7-7600U, 8 GB RAM,  480 GB SSD

Yhtenäistäminen helpottaa ylläpitoa

Murata halusi yhtenäistää tuotantonsa tietokonekantaa päi-
vittämällä olemassa olevia vanhoja toimistotyöasemia uusilla 
teollisuustietokoneilla. Vanhassa konekannassa oli suuri määrä 
eri valmistajien eri tyyppisiä laitteita, joiden hallinta ja ylläpito 
vaativat aikaa ja resursseja. Laitekannan yhtenäistämisellä saa-
daan ylläpidosta aiheutuvia elinkaarikustannuksia pienennettyä 
merkittävästi. Myös huolto ja varaosien varastointi helpottuu, kun 
tuotenimikkeiden määrä pienenee.

Teollisuustason tuotteilla pidempi vaihtoväli

Toimistotietokoneiden laskennallinen vaihtoväli on tyypillisesti 
kolme vuotta – vaativammissa tuotanto-olosuhteissa yleensä ly-
hyempi. Teollisuustietokoneiden kestävämmät ja laadukkaammat 
komponentit mahdollistavat vaihtovälin pidentämisen vähintään 
viiteen vuoteen. eREX-tietokoneet eivät ole hinnaltaan juurikaan 
toimistomalleja kalliimpia, joten ne ovat elinkaarikustannuksil-
taan huomattavasti edullisempia. Teollisuuskestoisuus alentaa 
merkittävästi myös huolto ja varaosakustannuksia. 

Elinkaarikustannusten pienentäminen teollisuustietokoneilla
Murata Electronics Oy 

Kestävä laiteratkaisu kompaktissa paketissa

Murata on asentanut eREX-teollisuustietokoneita eri puolille 
tuotantoa ja kokemukset ovat olleet hyviä. ”Olemme tyytyväisiä 
laatuun ja laitteiden suorituskykyyn. Laitteiden toimitusajat ovat 
nopeita suoraan toimittajan varastosta”, kertoo Muratan tekninen 
asiantuntija Miika Taipale. Elkome on toimittanut erilaisua teolli-
suustietokoneratkaisuja Muratalle jo 10 vuoden ajan.  

Murata valitsi eREX-tuotesarjan tietokoneiden vakiomalliksi tuotantoonsa. 
eREX-teollisuustietokoneet perustuvat Intelin pitkän saatavuuden Embedded-
prosessoritekniikkaan, mikä takaa kestävän ja elinkaarikustannuksiltaan edullisen 
vakioratkaisun kaikkiin laitetarpeisiin.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Petri Järvinen, P. 050 324 9532
petri.jarvinen@elkome.com

”OLEMME TYYTYVÄISIÄ LAATUUN JA 
LAITTEIDEN SUORITUSKYKYYN. LAITTEIDEN 

TOIMITUSAJAT OVAT NOPEITA SUORAAN 
TOIMITTAJAN VARASTOSTA.”  

MIIKA TAIPALE, MURATA ELECTRONICS OY
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Tietoturvalliset etäyhteydet

Metson toimittamia koneita etähallitaan Secomea -etäyhteys-
järjestelmän avulla. Secomea-etäyhteys alentaa huomattavasti 
huolto- ja ylläpitokustannuksia, koska kaikkia muutoksia järjes-
telmän toimintaan ei tarvitse käydä paikan päällä tekemässä. 
Tietoturvallinen etäyhteys on tänä päivänä välttämättömyys, 
kun ylläpidetään toiselle puolelle maailmaa toimitettuja koneita.

Komponenttitoimittaja osana arvoketjua

Metso halusi virtaviivaistaa koneiden valmistus- ja toimituspro-
sessia. Koska koneet valmistetaan alihankintana, on tärkeää, että 
kaikki järjestelmän komponentit tulevat kasaukseen valmiiksi asen-
nettuina ja konfiguroituna. Yksittäisen komponentin lähettäminen 
ensin Metsolle konfiguroitavaksi ja tämän jälkeen alihankkijalle 
kasaukseen on turha työvaihe ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja. 

Lisäarvoa valmistus- ja toimitusketjuun
Metso Minerals Oy

Esiasennuspalvelulla nopeutta ja säästöjä

Elkome toimittaa Secomea-etäyhteysjärjestelmän reititinlait-
teet Metson alihankkijalle valmiiksi konfiguroituina loppukohteen 
vaatimilla tiedoilla. Esiasennuksen ansiosta laite voidaan asentaa 
suoraan koneen ohjauskeskukseen ja kone toimittaa loppuasiak-
kaalle. Kun kone käynnistetään asiakkaalla asennuksen jälkeen, 
se näkyy automaattisesti Metson ylläpitohenkilöstölle valmiina 
etäyhteyksien muodostamiseen.  

Metso toimittaa asiakkailleen kaivosteollisuuden koneita, joiden toimintaa ohjataan ja 
seurataan älykkäillä järjestelmillä. Valmistus tapahtuu osaksi alihankintana eri komponentti- 
ja järjestelmätoimittajilla. Etäyhteyksiin käytettyjen Secomea-reitittimien toimitusprosessi 
haluttiin hioa mahdollisimman tehokkaaksi Elkomen esiasennuspalvelujen avulla.

ETÄYHTEYDET

KATSO ESITYS
GateManager-hallintaportaali

Secomea GateManager -hallintaportaalin tehokas käyttö
Secomea GateManager on etäyhteyksien ja IoT-tiedonkeruun hal-
lintaan ja ylläpitoon tarkoitettu hallintaportaali. GateManagerissa 
määritellään keskitetysti kaikki etäkohteet sekä luodaan ja halli-
taan etäkäyttäjiä. Portaaliin tallentuu myös loki muodostetuista 
yhteyksistä ja yhteydenottotavoista.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Janne Simola, P. 040 455 1631
janne.simola@elkome.com
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”ELKOMEN ESIASENNUS- JA 
KONFIGUROINTIPALVELU MAHDOLLISTAA 

SUORAVIIVAISEN JA NOPEAN TOIMITUSKETJUN, 
JOKA SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA

KAIKILLA OSAPUOLILLA.” 
ANTTI JAATINEN, METSO



JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU KOKOONPANO JA VALMISTUS ASENNUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tarjoamme sähkömekaanista kokoonpanoa laitevalmistajille sekä järjestelmätoimittajille. Teemme 
kokoonpanoa pienistä ohjauskoteloista vaativiin laitteistokokonaisuuksiin. Sopimusvalmistuksen lisäksi 
autamme asiakkaitamme myös kausiluontoisten kuormituspiikkien tasauksessa.

KOKOONPANO JA VALMISTUS
EL KOMEN PALVELUT

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ
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OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Simo Juhola, P. 044 720 7555
simo.juhola@elkome.com

Verkonvalvonta ja tietoturva
Cisco Stealthwatch & Industrial Network Director

Cisco Stealthwatch 

Cisco Stealthwatch on verkonvalvontaohjelmisto, jonka avulla 
pystytään valvomaan, visualisoimaan sekä analysoimaan verkko-
infran laitteita ja liikennettä. Sen toiminta perustuu oppimiseen, 
jossa järjestelmä opettelee laitteiden välisen normaalin liikenteen 
ja hälyttää, mikäli tästä poiketaan. Esimerkiksi hakkeroinnin tai 
haittaohjelman toimesta saastuneen toimilaitteen aloittaessa 
normaalista toiminnasta poikkeavien porttiskannausten tekemi-
nen, Stealthwatch huomaa tämän ja antaa hälytyksen.

Kun verkkoon kytkettyjä laitteita ja niiden välistä tietoliikennettä on paljon, tulee verkon 
sisäinen valvonta erittäin tärkeäksi. Verkonvalvonnan avulla pystytään havaitsemaan ja 
reagoimaan nopeasti erilaisiin uhkiin ja havoittuvuuksiin.

Cisco Industrial Network Director

Cisco Industrial Network Director (IND) on verkonhallintaohjel-
misto, joka antaa IT-, automaatio- ja kenttähenkilölle täyden nä-
kyvyyden tuotanto- ja automaatioverkon tilasta ja toiminnasta. 
Verkonhallinnan avulla erilaisiin ongelmiin ja katkoksiin voidaan 
reagoida nopeasti ja minimoida näin tuotannon keskeytykset. Verkon 
rakenne ja siihen kuuluvat laitteet tilatietoineen ovat helposti ja 
havainnollisesti nähtävissä verkon topologiasta.  

TIETOLIIKENNE JA TEHDASVERKOT

Cisco Industrial Ethernet -sarjan verkkotuotteet
Cisco Industrial Ethernet (IE) -sarjan verkkotuotteilla ja tehok-
kailla verkonvalvontatyökaluilla pystytään takaamaan luotettava, 
tehokas ja turvallinen verkkoinfra. Verkonvalvonnalla ehkäistään 
ongelmia ja estetään pienten ongelmien leviäminen. Nopealla ja 
oikealla toiminnalla säästetään niin aikaa kuin rahaa.

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: Cisco
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TIETOLIIKENNE JA TEHDASVERKOT

Langaton verkko on tänä päivänä osana melkein jokaista ympäristöä. 
Ja kun ympäristöjä on useita, tarvitaan eri ympäristöihin sopivia 
ratkaisuja. Erilaiset IP-luokitukset, lämpötila-alueet, iskunkestävyydet 
ja hallintatavat vaikuttavat oikean laitteen valintaan sekä turvaavat 
verkon toiminnan.

Toimintavarmuutta ja kestävyyttä WLAN-verkkoihin
Cisco IW6300

Kun langaton WLAN-tukiasema on ensisijai-
nen yhteyspiste erilaisille koneille esimerkiksi 
satama- tai tehdasalueella, on yhtä tärkeää 
tehdä niin laitevalinnat kuin verkon suunnittelu 
hyvin. Ciscon IE-sarjan IW6300-tukiasemat 
on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. IP67-
luokitus ja laaja -40°C…+55°C käyttölampö-
tila-alue takaavat fyysisen kestävyyden ääri-
olosuhteissa. ISE- ja Stealthwatch-ohjelmat 

TUTUSTU TUOTTEISIIN 
VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: Cisco

takaavat langattoman WLAN-verkon tieto-
turvan kriittisissä sovelluksissa. Keskitetty 
laitehallinta mahdollistaa helpon ylläpidon 
ja päivitykset.   

Räkkiasennettavat teollisuuskytkimet
runkoverkon toteutukseen
Cisco IE 4010 / IE 5000

Ciscon Industrial Ethernet -tuotesarjaan 
kuuluvat IE 4010 ja IE 5000 ovat räkki-
asennettavia hallittavia teollisuuskytkimiä. 
Valvomot ja ohjaamot, joissa on paljon 
laitteita vaikeissa ympäristöissä, voidaan 
varustaa teollisiin olosuhteisiin suunni-
telluilla kytkimillä. Laaja -45°C…+75°C 
lämpötila-alue sekä kestävä kotelointi 
tekevät laitteesta luotettavan valinnan 
tehtaan runkoverkon toteutukseen. PoE 

TUTUSTU TUOTTEISIIN 
VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: Cisco

mahdollistaa IP-kameroiden ja muiden 
PoE-laitteiden liittämisen verkkoon. 

IE 4010 -kytkimestä on saatavana kak-
si mallia, joista molemmista löytyy SFP- ja 
RJ45-portteja yhteensä 28 kappaletta. Cisco 
IOS takaa yhteneväistä konfigurointia muiden 
Ciscon tuotteiden kanssa sekä liitettävyyden 
muun muassa ISE- ja IND-ohjelmistoihin. 

IE 5000 -kytkimestä on saatavana jopa 
10 GB SFP-portilla varustettu malli. IE 5000 

-kytkimen ominaisuudet vastaavat paljon IE 
4010 mallia. Lisäksi IE 5000 -malleissa on 
ominaisuuksina mm. Conformal Coating, Full 
Netflow, Macsec ja Trustsec, GPS timing ja 
Horizontal Stacking.  
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TIETOTEKNIIKKA

Modulaarinen teollisuustietokone
Advantech MIC-770 + MIC-75G20
MIC-770 on modulaarinen teollisuustietokone Intelin 8. gene-
raation Core i -sarjan prosessorilla. Laitteeseen on helppo lisä-
tä PCI Express ja PCI-laajennuskortteja iModule-laajennuksen 
avulla. Lisäksi laitteeseen voidaan asentaa iDoor-laajennus 
langattomaan verkkoyhteyteen ja kenttäväyläkommunikointiin. 
MIC-770 soveltuu erittäin hyvin 3D-mallinnukseen erityisesti 
grafiikkakorteille tarkoitetun MIC-75G20 -laajennuksen ansiosta.

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: MIC-770

 Intel Core i7 / i5 / i3 (8. Gen)
 Max. 32 GB RAM, 2.5” SSD
 2 x Gigabit LAN, 8 x USB, 2 x RS232/422/485
 Jännitesyöttö 9-39 Vdc
 Mahdollisuus 2 x NVIDIA Quadro -näytönohjainkortille 

Teollisuustietokone tekoälysovelluksiin
Advantech MIC-720AI
MIC-720AI on erityisesti tekoälysovelluksiin suunniteltu teol-
lisuustietokone. NVIDIA Jetson TX2 -grafiikkaprosessori mah-
dollistaa korkean resoluution kuvamateriaalin reaaliaikaisen 
käsittelyn ja pakkauksen. MIC-720AI kuluttaa erittäin vähän 
virtaa ja on näin erinomainen ratkaisu sulautettuihin järjestel-
miin ja mobiilisovelluksiin.

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: MIC-720AI

   NVIDIA Jetson Tegra X2 + Quad Core ARM Cortex A57
   8 GB RAM, 32 GB eMMC SSD
   1 x PoE Camera Interface (IEEE 802.3af)
   1 x Gigabit LAN, 2 x USB 3.0, HDMI, DIO
   Linux Ubuntu 16.04 with JetPack 3.3 

Palvelintehoa IoT- ja AI-järjestelmiin
Advantech SKY Series
SKY-sarjan teollisuuspalvelimet on suunniteltu erityisesti IoT- ja 
tekoälysovellusten vaativimpiin laskentatarpeisiin. SKY-mallista 
riippuen palvelimeen voidaan asentaa jopa 10 kpl PCI Express 
(x16) -väylän GPU-kortteja. Teollisuuskestoiset, pitkän saata-
vuuden komponentit takaavat äärimmäisen toimintavarmuuden 
sekä järjestelmän pitkän elinkaaren.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Tero Huikko, P. 0400 734 834
tero.huikko@elkome.com

  2 x Intel Xeon Scalable -prosessoria
  Max. 6 TB RAM, 12 x HotSwap HDD/SSD
  4-10 x Double-Deck GPU-korttia
  Redundanttiset virtalähteet



JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU KOKOONPANO JA VALMISTUS ASENNUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Haluamme toimittaa järjestelmät asiakkaille kokonaistoimituksina. Avaimet käteen -periaatteella 
toteutettu järjestelmä on helppo ratkaisu. Elkome huolehtii puolestasi kaikista järjestelmän asennuksista 
ja käyttöönotosta.

ASENNUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO
EL KOMEN PALVELUT

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ
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Vakioratkaisut interaktiiviseen viestintään
Elkomen edustamien infokioskien ja palveluautomaattien valikoi-
ma tarjoaa monipuolisen ja kustannuksiltaan edullisen ratkaisun 
erilaisiin digitaalisen viestinnän tarpeisiin. Kosketusnäyttötekniikka 
mahdollistaa interaktiivisten sovellusten hyödyntämisen palvelujen 
tarjonnassa. Laajasta valikoimasta löytyy ratkaisu lähes kaikkiin lai-
tetarpeisiin. Vakiomalleja voidaan tarvittaessa räätälöidä yksilöllisillä 
teippauksilla ja logo-painatuksilla.

Infokioskit ja palveluautomaatit
Elkome suunnittelee ja valmistaa infokioskeja ja palveluautomaatteja. 
Ratkaisujamme täydentää laaja valikoima vakiotuotteita, joita voidaan 
räätälöidä asiakaskohtaisiin erikoistarpeisiin.

Räätälöidyt laiteratkaisut erityistarpeisiin
Suunnittelemme ja valmistamme laiteratkaisuja asiakaskohtaisiin 
erityistarpeisiin. Oman mekaniikkasuunnittelun ansiosta pystym-
me toteuttamaan tyylikkäitä ratkaisuja nopeasti ja kustannuste-
hokkaasti. Räätälöity laiteratkaisu takaa asiakkaalle optimaalisen, 
juuri hänen tarpeisiinsa suunnitellun tuotteen, joka erottautuu 
edukseen kilpailijoista. 

Terveydenhuollon 
ilmoittautumispäätteet:
Terveydenhuoltoa ja muita 
julkisia palveluita tehostetaan 
itseilmoittautumiseen suunnitelluilla 
palveluautomaateilla.

SUUNNITTELU JA VALMISTUS

TUTUSTU RATKAISUIHIN JA PYYDÄ LISÄTIETOA
elkome.com/infokioskit-ja-palveluautomaatit

iDiD sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmä
iDiD on kotimainen pilvipohjainen sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmä digitaaliseen 
viestintään. Järjestelmällä voidaan toteuttaa myös interaktiivisia sovelluksia, joissa 
toimintoja ohjataan kosketusnäytöltä.

Helppo ja nopea käyttää
iDiD-ohjelmiston sisällönhallinta on helppokäyttöinen. Voit kierrät-
tää sisältöä halutussa järjestyksessä ja ajastaa kampanjoita tar-
peen mukaan. Voit järjestää sisällöt eri tasoihin ja esittää niitä eri 
näyttöryhmissä. 

Huoleton pilvipalvelu
iDiD-ohjelmisto toimii SAAS-periaatteella käyttäjälle huolettomalla 
pilvialustalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse itse ylläpitää 
palvelintietokoneita ja -ohjelmistoja. Käytössäsi on aina ominaisuuk-
siltaan uusin ja tietoturvallisin ohjelmaversio. Tämän helpommaksi ja 
huolettomammaksi ei julkaisujärjestelmän ylläpito voi tulla.

Toimii kaikilla laitteilla
iDiD-sisällönhallinta ja näyttöjen julkaisu toimii yleisimmillä laite-
alustoilla ja käyttöjärjestelmillä. Voit muokata ja hallita sisältöjä millä 
tahansa tietokoneella tai älylaitteella. Sisällöt skaalautuvat automaat-
tisesti eri näyttökokoihin ja resoluutioihin. 

TUTUSTU TUOTTEESEEN JA PYYDÄ LISÄTIETOA
elkome.com/idid

Monitoimipäätteet teollisuudessa: Teollisuudessa tarvitaan kestäviä 
ja suojattuja infokioskeja toiminnanohjausjärjestelmissä.
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Näyttötekniikat eri tarpeisiin
Oikeanlaisen näyttöpaneelin ja tekniikan valinta riippuu käyttökohteesta. LED-LCD-, OLED- 
ja QLED-kirjainyhdistelmiin törmää varmasti, kun etsii näyttöä omaan tarpeeseen. Mitä 
nämä tekniikat tarkoittavat ja mitkä ovat niiden erot?

LED-LCD-tekniikka
LED-LCD toimii periaatteellisesti samalla 
tavalla kuin standardi LCD-paneeli. Näissä 
on kuitenkin erona, että yhtenäisen tausta-
valon sijaan, valon lähteenä toimivat LEDit. 
LEDit voidaan sijoittaa joko LCD-kerroksen 
taakse tai sivuille. LED-LCD on yleisimmin 
käytössä oleva tekniikka. LED-LCD paneeleil-
la on etunsa mm. valvomoissa sekä muissa 
ympärivuorokautisissa käyttökohteissa, sillä 
niille luvataan 24/7 käyttöaika. 

NÄYTTÖTEKNIIKAT

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Simo Juhola, P. 044 720 7555
simo.juhola@elkome.com

Elkome on sertifioitu OLED 
Signage -partneri, jonka LG on 
valtuuttanut asentamaan ja 
antamaan teknistä tukea LG:n 
OLED-tuotteisiin liittyen.

Ultra Stretch -näytöt
Ultra Stretch -näyttöjen laaja 58:9 kuva-
suhde mahdollistaa tyylikkäiden mainos- ja 
infonäyttöratkaisujen toteutuksen. Näytön 
kokonaistarkkuus on UHD 3840 x 600 px. 
Kuvamateriaalia näytölle voidaan tuoda nel-
jästä eri lähteestä ja esittää rinnakkain tai 
pystyasennossa. Näyttöjä voidaan ketjuttaa 
15 x 15 matriisiin.  

OLED-tekniikka
OLED (Organic Light Emitting Diode) perus-
tuu orgaaniseen aineeseen. OLED on LG:n 
kehittämä tekniikka, jossa ei ole perinteistä 
taustavaloa eikä nestekidekerrosta. Jokainen 
pikseli voidaan valaista ja sammuttaa yksilöl-
lisesti - tällöin musta on todellakin mustaa. 
Valovoima ja valkoisen sävyt toistuvat pa-
neelissa hyvin. OLED-paneelit ovat ohuimpia 
näyttöjä sekä niitä voidaan taivuttaa kaare-
vaan muotoon.

QLED-tekniikka
QLED-näytön ero tavalliseen LED-LCD panee-
liin on LED-tekniikka, jossa LED-taustavalo 
tuotetaan Quantum Dot -teknologialla. QLED-
paneeli antaa laajan kontrastialueen, loista-
van värintoiston sekä hyvän katselukulman 
verrattuna tavalliseen LED-LCD-paneeliin. 
Musta on lähes täydellisen mustaa ja QLED 
toimii hyvin myös kirkkaassa valaistuksessa 
voimakkaan valotehonsa ansiosta toistaen 
valkoisen sävyt loistavasti.

Videoseinänäytöt
Videoseinänäyttöjen ohuet 0.44 mm reunat mahdollistavat laajojen näyttöpintojen toteutuk-
sen ilman häiritseviä reunoja. Videoseinänäytöt on tarkoitettu 24/7 käyttöön ja niiden katse-
lukulma on 178°. Videoseinän suuren kokonaistarkkuuden hyödyntäminen vaatii tuekseen 
laadukkaan mediatoistimen tai videoseinäpalvelimen.

Kaarevat OLED-näytöt
OLED-tekniikka mahdollistaa kaarevien näyttöratkaisujen toteutuksen. OLED-näyttöjä 
voidaan taivuttaa kuperaksi tai koveraksi pysty- tai vaakasuunnassa rajattoman monta 
kertaa. OLED-tekniikka mahdollistaa näytön ripustuksen kattoon vaakatasossa. Maailman 
suurin OLED-tekniikalla toteutettu kaareva videoseinä sisältää 820 näyttöä ja sen pinta-
ala on 700 m2. 
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Vesiportaali parantaa asiakastyytyväisyyttä
Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tieto vedenkulutuksesta 
ohjaa kulutuskäyttäytymistä
Vesiportaali tarjoaa kuluttajille helpon 
tavan seurata omaa vedenkulutustaan ja 
jopa muuttaa käyttäytymistään veden-
kulutuksen suhteen. Asiakas näkee oman 
vedenkulutuksensa kuvaajana viimeisen 
24 tunnin näkymässä. Asiakas voi seurata 
vedenkulutustaan lisäksi vuosi-, kuukau-
si-, viikko- tai päivätasolla haluamallaan 

OHJELMISTOKEHITYS

Forssan vesihuoltoliikelaitos paransi asiakaspalveluaan investoimalla uusiin etäluettaviin 
vesimittareihin sekä Vesiportaaliin, jossa asiakkaat pääsevät seuraamaan omaa vedenkulutustaan 
reaaliajassa. Elkomen suunnittelema ja valmistama Vesiportaali tarjoaa tietoa vedenkulutuksesta 
sekä mahdollistaa hälytykset mahdollisista vesivuodoista tai auki jääneestä hanasta.

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ LISÄTIETOA
Mika Syrjämäki, P. 040 719 1402
mika.syrjamaki@elkome.com

aikavälillä. Kulutustiedot päivittyvät pal-
veluun tunnin välein.

Vikatilanteet ja jatkuvan 
virtauksen hälytys

Vesiportaaliin tallentuu myös tieto etäluet-
tavan vesimittarin mahdollisista vikatilan-
teista. Asiakkaan kannalta tärkein tieto on 
jatkuva virtaus, joka voi kertoa kohteessa 
olevasta vesivuodosta tai auki jääneestä 

hanasta. Asiakas voi asettaa hälytyksen 
jatkuvan virtauksen vikatilanteesta, jolloin 
hälytysviesti lähetetään automaattisesti 
annettuun sähköpostiosoitteeseen.  

Ohjelmistokehitys  |  Elkomen palvelut
Suunnittelemme ja valmistamme ohjelmistoja asiakkaiden erityistarpeisiin. Jos etsit apua 
räätälöidyn sovelluksen suunnitteluun ja ohjelmointiin, Elkome on kumppanisi ohjelmistoprojektin 
toteutuksessa. Olemme Microsoftin Gold-tason kumppani ja osaamisalueitamme ovat 
ohjelmistokehitys ja tietokannat.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Juhani Yrjänä, P. 0400 625 645
juhani.yrjana@elkome.com
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IoT-JÄRJESTELMÄT

Tiedonkeruu OPC UA ja 
Modbus TCP -laitteilta

Secomea DCM (Data Collection Module) 
on uusi lisäominaisuus SiteManager-
etäyhteyslaitteisiin. DCM kerää tietoa 
Modbus TCP- ja OPC UA -pohjaisilta lait-
teilta ja siirtää tiedon IoT-pilvipalveluun. 
Secomea DCM osaa puskuroida, pakata ja 
jalostaa kerättyä tietoa. Normaalitilanteessa 
voidaan kerätä esimerkiksi lämpötilatie-
toja 10 sekunnin välein, mutta jos läm-
pötila poikkeaa raja-arvoista, DCM alkaa 
tallentamaan mittaustietoja esimerkiksi 
1 sekunnin välein.

Mittaustietojen esitys ja 
jakaminen pilvipalvelussa

Secomea Data Collection Cloud (DCC) on 
pilvipalvelu tiedon tallennukseen ja visuali-
sointiin. SiteManager-laitteisiin määritellyt 
mittauskanavat näkyvät DCC-pilvipalvelussa 
kunkin tiedonkeruulaitteen alla. Dataa voi-

IoT-tiedonkeruu ja datan visualisointi
Secomea Data Collection Cloud (DCC)

daan visualisoida valmiilla trendinäytöillä tai 
dashboardeilla. Secomea DCC-pilvipalvelun 
avulla IoT-järjestelmän toteutus on helppoa. 
SiteManager voi lähettää dataa useampaan 
pilvipalveluun samanaikaisesti, joten DCC:n 
rinnalla on mahdollista kehittää yrityksen 
omaa Azure- tai AWS-pohjaista järjestelmää.

IoT-järjestelmän 
keskitetty hallinta

Secomea SiteManager toimii myös etäyh-
teyslaitteena automaatiojärjestelmään 

Teollisuuden IoT-järjestelmissä on usein tarpeen kerätä tietoja automaatiolaitteilta 
ja siirtää niitä pilvipalveluihin, kuten Azure tai AWS. Visualisoinnin rakentaminen 
pilvialustalle vaatii kuitenkin osaamista ja resursseja. Secomean uusi Data Collection 
Cloud on ratkaisu IoT-järjestelmän ja visualisoinnin toteutukseen helposti ja nopeasti.

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ LISÄTIETOA
Janne Simola, P. 040 455 1631
janne.simola@elkome.com

Kenttäväylä - OPC UA / MQTT -muuntimet 
Anybus X-gateway IIoT
Tehdasautomaatiossa käytetään kenttäväyliä, 
joissa kulkee paljon mittaustietoa. Tiedot voi-
daan siirtää IoT-järjestelmään ohjelmoitavan 
logiikan kautta, mikäli tämä tukee uutta tek-
niikkaa. Toinen vaihtoehto on erillinen kent-
täväylään liitettävä IIoT Gateway, joka toimii 
OPC UA -palvelimena ja MQTT-julkaisijana. IIoT 
Gateway ei kuormita ohjelmoitavaa logiikkaa 
ja se erottaa IoT-järjestelmän tietoturvallisesti 
automaatiojärjestelmästä.

Anybus X-gateway IIoT -muuntimen mää-
ritykset tehdään helposti ja nopeasti asetuksia 
muuttamalla, eikä ohjelmointiosaamista tar-

TUTUSTU TUOTTEISIIN 
VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: X-gateway IIoT

ja tuotantokoneille. Etäyhteyksiä ja IoT-
tiedonkeruuta hallitaan keskitetysti 
GateManager-palvelussa. GateManager 
tallentaa asetukset hallintaportaaliin ja siir-
tää ne turvallisesti SiteManager-laitteille. 
Myös pilvipalveluiden tunnistautumiseen liit-
tyviä sertifikaatteja hallitaan GateManager-
palvelun kautta. 

vita. OPC UA -palvelimeen voidaan määritellä 
80 sekä MQTT-julkaisijaan 256 mittaus- ja 
I/O-pistettä. Muuntimia on saatavilla kaikille 
yleisesti käytössä oleville kenttäväylille, kuten 
Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP/
RTU, Interbus, FIPIO, ControlNet, Lonworks, 
CC-Link, CANopen, DeviceNet, Profibus ja 
AS-Interface.  
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TEOLLISUUSTIETOKONEET

Yllättäviä lisäkustannuksia 
laitteiden huollosta

Ensimmäisessä hankintaerässä oli laittei-
ta, jotka vaativat huoltoa jo takuuaikana. 
Takuuasioiden hoito ulkomaisen toimittajan 
kanssa osoittautui luultua hankalammak-
si ja kalliimmaksi. Asiakkaalle annettavaa 
tukea ei käytännössä ollut ja reklamaati-
ot piti hoitaa suoraan valmistajan kanssa. 
Laitteiden huolto tapahtui tehtaalla toisel-
la puolella maapalloa, joten toimituskulut 
lisäsivät tuotteen elinkaarikustannuksia 
huomattavasti.

Maahantuojan lisäarvo hankintaketjussa 
Snellmanin Lihanjalostus Oy
Snellmanin Lihanjalostus Oy valitsi tuotantotilojen paneeli-
PC:ksi laitteen, jolla ei alunperin ollut Suomessa maahantuojaa. 
Hankinta- ja huoltoprosessit osoittautuivat kuitenkin hankaliksi 
ulkomaisen toimittajan kanssa, joten toimintatapoja lähdettiin 
selkeyttämään Elkomen kanssa. 

Nopeat huolto- ja 
tukipalvelut kotimaasta

Asiakastapaamisen yhteydessä Snellman 
tiedusteli Elkomen halukkuutta kyseisen 
tuotteen maahantuontiin ja takuuasioi-
den hoitoon. Tarkemman selvitystyön ja 
valmistajan auditoinnin jälkeen toimitus-
kanava selkeytettiin ja tuotteet siirtyivät 
Elkomen edustukseen. Elkome toimittaa 
laitteet nyt Snellmanille ja vastaa myös 
niiden huollosta ja teknisestä tuesta.  

ADS-TEC MMT8000-sarjan teollisuustietokoneet on suunniteltu eri-
tyisesti elintarviketeollisuuden tuotantokäyttöön. Laitteet on suojattu 
IP65-luokituksen mukaisesti ja kotelo on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä. Laite täyttää elintarviketeollisuudessa vaadittavat 
tiukat hygieniavaatimukset. Mallistoon kuuluu lisäksi MMD8000-
sarjan kosketusnäytöt.

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: MMT8000 / MMD8000

Zebran käsipäätteet, viivakoodinlukijat ja teollisuustulostimet on 
suunniteltu rankkaan käyttöön. TC20/25 on markkinoiden edul-
lisin teollisuuskestoinen Android-käsipääte. ZT200/400/600-
sarjan tulostimilla etikettien ja tarrojen tulostus onnistuu no-
peasti. DS3600-sarjan viivakoodinlukija kestää vaativissakin 
käyttöolosuhteissa.

TUTUSTU TUOTTEISIIN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: Zebra

TEOLLISUUSTIETOKONEET JA KOSKETUSNÄYTÖT KÄSIPÄÄTTEET, VIIVAKOODINLUKIJAT JA TULOSTIMET

“SAIMME TUTULTA 
JA LUOTETTAVALTA 

TOIMITTAJALTA JUURI SITÄ 
MITÄ HALUSIMMEKIN. MYYNTI 

JA TUKI LÖYTYVÄT NYT 
SUOMESTA.” 

TORBJÖRN BYGGMÄSTAR,
SNELLMANIN LIHANJALOSTUS OY
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VERKKOKAUPPA JA WEBBILOMAKKEET

ASIAKASPALVELU

PETRI JÄRVINEN
Infokioskit ja videoseinät
petri.jarvinen@elkome.com
050 324 9532

JANNE SIMOLA
Tietoliikenne, etäyhteydet ja 
IoT-järjestelmät
janne.simola@elkome.com
040 455 1631

AULI PIETIKÄINEN
Logistiikka ja laskutus
auli.pietikainen@elkome.com
044 720 7550

ANTTI TALVIO
Sähkö- ja 
automaatiokeskukset
antti.talvio@elkome.com
040 566 9501

TERO HUIKKO
Teollisuuden tietotekniikka
tero.huikko@elkome.com
0400 734 834

MIKA SYRJÄMÄKI
Anturit, mittauslaitteet ja 
testausjärjestelmät
mika.syrjamaki@elkome.com
040 719 1402

JUHA HALONEN
Teollisuuden tietotekniikka
juha.halonen@elkome.com
040 561 0171

JUHANI YRJÄNÄ
Testausjärjestelmät ja 
ohjelmistotuotteet
juhani.yrjana@elkome.com
0400 625 645

JARI IMMONEN
Anturit, mittauslaitteet ja 
testausjärjestelmät
jari.immonen@elkome.com
0400 485 222

MARKO LEHTINEN
Teollisuuden tietotekniikka, 
verkkokaupan asiakaspalvelu
marko.lehtinen@elkome.com
044 720 7557

SIMO JUHOLA
Tietoliikenne ja verkkoratkaisut
simo.juhola@elkome.com
044 720 7555

MARKO REPO
Kenttäväylä- ja 
automaatiotuotteet
marko.repo@elkome.com
040 455 7381

TIMO MYLLYLÄ
Teollisuuden tietotekniikka
timo.myllyla@elkome.com
050 302 2385

OUTI HEIKKINEN
Logistiikka ja laskutus
outi.heikkinen@elkome.com
029 007 4410

MAARIT PAAVOLA
Logistiikka ja laskutus
maarit.paavola@elkome.com
044 720 7554

VERKKOKAUPPA:
shop.elkome.com

TUKIPYYNTÖ: 
elkome.com/palvelut/tuki-ja-yllapito

PIA ÖRNBERG
Logistiikka ja laskutus
pia.ornberg@elkome.com
040 450 1108

Helletorpankatu 37, 05840 Hyvinkää  |  Puh. 029 007 4410  |  info@elkome.com  |  www. elkome.com

Asiakaspalvelun yhteyshenkilöt

asiakaspalvelu@elkome.com
tilaukset@elkome.com
laskutus@elkome.com

tuki@elkome.com
huolto@elkome.com
rekrytointi@elkome.com

HUOLTOTILAUS: 
elkome.com/palvelut/laitehuolto

AVOIMET TYÖPAIKAT: 
elkome.com/yhtiot/avoimet-tyopaikat

YLEISET SÄHKÖPOSTIOSOITTEET
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NAUTIZ X6
 THE ULTRA-RUGGED ANDROID PHABLET

Nautiz X6 on älypuhelimen ja tablettitietokoneen yhdistelmälaite. 
Se tarjoaa ylivoimaista suorituskykyä kenttäkäyttöön ja vaativiin 
olosuhteisiin. Nautiz X6:ssä on suurikokoinen 6” Multitouch-
kosketusnäyttö, nopeat 4G- ja WiFi-yhteydet sekä optiona 
saatava 2D-viivakodinlukija. Laite on IP67-suojattu roiskevettä 
ja likaa vastaan. Lisäksi se täyttää MIL-STD-810G -standardin 
mukaiset tiukat vaatimukset lämpötilan-, pudotuksen- ja 
tärinänkestävyyteen.

TUTUSTU TUOTTEESEEN
ELKOMEN VERKKOKAUPASSA
shop.elkome.com
Haku: Nautiz X6

 6” PCAP Multitouch, 1080 x 1920 px
 Snapdragon 626 8-core 2.2 GHz
 Android 8.0 Oreo (GMS)
 4G, WLAN, Bluetooth 4.1, GPS, NFC
 Optiona 2D Imager -viivakoodinlukija
 Kestävyys: MIL-STD-810G
 Suojausluokka: IP67
 Käyttölämpötila -20…+55 °C

NAUTIZ X6


