
Intelligent 
Manufacturing 



FACTORY AUTOMATION SYSTEMS 



4,000 SYSTEMS WORLDWIDE 

Improve customers’ competitiveness through automation  

Being with our customers 8760 hours in a year  

Creating the attractive jobs of the future 

Radically change the way solutions are built and served using industrial 
internet and software  

Applying robotics on every level of the manufacturing value chains  



“New Fastems” Kehitysprojekti 2013 -> 
 
Nykytila: 
kehityskohteiden 
tunnistaminen 

Do 

Study Adjust 

Plan 

Osaprojektien 
määrittäminen 

• Myyntiprosessi 

• Toimitusprosessi 

• Kehitysprosessi 

• Toimintakulttuuri 

Tavoitetilan 
määrittäminen 

Toimintasuunnitelma – 
Työpaketit 



Projektoinnin näkökulma 

• Keskitetyn projektointiorganisaation perustaminen 

– Projektointi 

– Portfolion hallinta 

– Prosessien ja työkalujen kehitys 

• Gate –malli 

– Kehitys – Myynti – Toimitus – Elinkaaripalvelut 

• Organisaation valmentaminen, parhaat käytännöt 

• Toimintamallin toteuttaminen työkaluihin 

• Jatkuva parantaminen 

 

 



Gate - malli 

150 yhtäaikaista projektia 
-Jaetut resurssit 
-Projektiluokat A - D 
 
Tavoitteet 
• Projektit luovutetaan aikataulussa asiakkaalle 
• Projekti valmiina ja aikataulussa huolto-organisaatiolle 
• Keskimääräinen kate portfolio-tasolla 
 

Closing Engineering Sourcing & 
Assembly 

Shipment & 
Installation 

Service 



Projektoinnin työkaluja 

• PMBOK (project management body of knowledge), Project Handbook 

• CCPM (critical chain project management) 

• Agile SW development 

• Enterprice Resource Planning (ERP), MS Project, PDM 

• ProjectWiki 

• Task management 

• Business Intelligence (BI) 

 



Resourcing, scheduling, and workload planning 
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• Projektisuunnittelu 

– Yhteistyö myynnin kanssa 

– Aikataulu- ja kapasiteettisuunnittelu 

• Seuranta portfoliotasolla 

• Läpinäkyvyys organisaatioon (info board) 

• Raportointi johtoryhmässä 

 



Yhteenveto 

• Motivaatio muutokseen: lähtötilanne ja tavoitetila 

• Toimintatapojen muuttaminen vie aikaa ja vaatii sitkeyttä 

• Läpinäkyvyys, mittaaminen, valmentaminen 

• Jatkuva parantaminen 

 



Thank You! 
www.fastems.com 


