Hitachi Energy :n LinkOne
parantaa kaivosten
kunnossapitoa ja viestintää
asiakkaiden kanssa

Case study

Outotec
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Asiakas
Outotec on toiminut louhinnan ja metallinjalostuksen alalla maailmanlaajuisesti jo 150 vuotta.
Yritys tarjoaa johtavia teknologioita ja palveluita luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Maailman johtavana toimijana Outotecin tehtävänä on rakentaa, ylläpitää ja toteuttaa
kaivostoimintaa sen kaikissa vaiheissa. Tähän sisältyy vesien- ja energianhallinta sekä
jätteiden ja sivuvirtojen hallittavuus.
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Haasteet
Teknologian ja viestintäverkkojen kehityksen ja
digitalisoitumisen myötä Outotec huomasi tarvitsevansa
yksinkertaisempia ja nopeampia tapoja viestiä kaivos- ja
metallialan asiakkaiden kanssa. Myös monet toiminnot ja
kunnossapito vaativat optimointia.
Outotec etsi ratkaisua, jolla se voisi tallentaa ja hallita suuria
määriä eri valmistajilta ja myyjiltä saatavia varaosatietoja. Se
tarvitsi paikan, johon voitiin tallentaa monimutkaisten laitteiden
lukuisat päivitykset. Laitteiden keskimääräinen käyttöikä on
jopa 50 vuotta.
Outotecin haasteena oli, että asiakkaiden varaosatoimituksissa
tapahtui virheitä. Outotec halusi ratkaista ongelman
järjestelmällä, joka auttaisi henkilökuntaa tuote- ja
varaosatietojen hallinnassa.
1 Yritys tarvitsi digitaalisen alustan, johon voitiin tallentaa
viimeisimmät tiedot varastosta, tuotemuutoksista ja
asiakastuesta. Nämä ovat tekijöitä, jotka parhaiten tukevat
tehokasta toimitusketjua.
2 Outotecin kenttäpalvelutiimi tarvitsi myös alustan, jonka
kautta kunnossapidon ja korjauksien aikataulua voitiin
koordinoida. Tämä parantaa palvelujen toimittamista ajallaan.
3 Outotecin uuden alustan täytyi tukea myös monikansallista
toimintaa ja antaa tietoa usealla kielellä potentiaalisille
kumppaneille ja asiakkaille.

Outotec sai LinkOne-ratkaisun alun perin Laroxin liiketoiminnan
hankinnan myötä. Ratkaisu oli Outotecille hyödyllinen ja se
päätti laajentaa LinkOne-ratkaisun käyttöä suomalaisen
kumppaninsa Fentenin avulla. Outotec pyrki näin
yksinkertaistamaan asiakkaiden, asiakastukitiimien ja varaosien
myyntitiimien päivittäisiä prosesseja.

”Halusimme keventää päivittäisiä
prosessejamme, joten laajensimme
LinkOne-ratkaisun sisältämään kaikki
monimutkaisten koneiden varaosatiedot.
Jatkossa LinkOneratkaisuun voidaan lisätä
myös koneiden tekniset asiakirjat ja
piirustukset.”
Mari Reponen
johtaja, Technical Information Services
Outotec
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Ratkaisu

Outotec vakuuttui LinkOne-ratkaisun tehokkuudesta ja
luotettavuudesta Hitachi Energy :n 30 vuoden
toimialakokemuksen ja Laroxista saatujen hyvien kokemusten
perusteella. LinkOneratkaisulla voidaan julkaista, tarkastella ja
hakea monimutkaisten laitteiden ja kokoonpanojen
varaosatietoja. Outotecin tiimit pystyvät nyt valitsemaan oikeat
varaosat ensimmäisellä yrityksellä.
Outotec arvosti myös LinkOnen tapaa esittää tiedot
yksityiskohtaisesti ja graafisesti. Se, että ratkaisu voidaan
integroida olemassa oleviin järjestelmiin saumattomasti, oli
selkeä etu. Kun liiketoimintaprosessit voidaan automatisoida,
saadaan kustannussäästöjä kunnossapidon toiminta- ja
pääomamenoissa (OPEX ja CAPEX).
”Varaosien toimituksessa on olennaista, että asiakkaiden on
helppo löytää tarvitsemansa osat ja tehdä tilaus. LinkOneratkaisulla on tässä tärkeä tehtävä. Se maksimoi Outotecin
toiminnan tehokkuuden ja pienentää toimintakustannuksia”,
kertoo Outotecin Digital Application Services -palveluiden
johtaja Hashmeet Virdi.

LinkOne paransi huomattavasti Outotecin työntekijöiden
tehokkuutta ja kunnossapitoliiketoiminnan prosesseja.
Esimerkiksi virheiden määrä varaosien valinnassa väheni. Myös
koneiden turvallinen käyttö ja kunnossapito tehostuivat.

”LinkOnen piirustukset ja valokuvat auttavat
Outotecin tukipalvelutiimien
työtä merkittävästi. Lisäksi ne auttavat
kenttätyöntekijöitä tunnistamaan koneen
osat ja niistä on apua korjaamisessa.”
Anssi Ketolainen
Quotation Support Manager, Outotec
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Tulokset

LinkOnella on yli 1 000 sisäistä käyttäjää ja vielä enemmän
asiakaskäyttäjiä. Erittäin laajaan tukipalveluvalikoimaan kuuluu
myös yli 4 500 julkaistua kirjaa. Kirjat sisältävät monimutkaisten
koneiden varaosatietoja. Outotec valmistelee koneiden
varaosien tiedot ennen kuin linkittää ne kuviin digitaalisesti. Tätä
prosessia kutsutaan nimellä ”hotpointing”.
”Olemme käyttäneet LinkOne-ratkaisua 18 vuoden ajan. Tänä
aikana Hitachi Energy on tehnyt uusia ohjelmistopäivityksiä ja
parannuksia, jotka ovat suoraan vastanneet tiimiemme ja
asiakkaidemme haasteisiin”, kertoo Outotecin Digital
Application Services -palveluiden johtaja Hashmeet Virdi.
Outotecin LinkOne-ratkaisu ja siihen kuuluvat kirjat ovat
saatavilla kahdeksalla eri kielellä: englanniksi, venäjäksi,
suomeksi, espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi, hollanniksi ja
saksaksi. Kieliasetusten käyttö ja kielen valitseminen on
helppoa, jolloin kuvauksista saa halutessaan myös käännöksen.
LinkOne-ratkaisu hyödyttää niin asiakkaita, tukitiimien jäseniä
kuin varaosien myyntitiimejä. Outotecin asiakkaat arvostavat
sähköistä tuoteluetteloa, joka vastaa suoraan heidän ostamaa
ratkaisua ja jossa tuotteen käyttöohjeet ovat sekä kuvallisessa
että kirjallisessa muodossa. Outotecin asiakastukitiimi näkee
asiakkaan tuoteluettelon LinkOnen kautta, joten he voivat
palvella asiakasta nopeasti ja tarkasti. Myös Outotecin
varaosien myyntitiimi tunnistaa asiakkaiden pyytämät osat
LinkOnen kautta nopeasti.

Pienemmät toimintakustannukset
LinkOnen avulla varaosien tunnistaminen tapahtuu nopeasti,
mikä nopeuttaa ja tehostaa Outotecin toimintaa.
”LinkOnen kautta asiakkaat saavat tietoa tuotteista ja he voivat
tehdä tilauksia reaaliaikaisesti, mikä vähentää laitteiden
seisonta-aikaa merkittävästi. Samalla toiminnan tehokkuus
paranee”, kertoo Outotecin Digital Application Services
-palveluiden johtaja Hashmeet Virdi.

Perehdytyskoulutuksista nopeampia ja
kustannustehokkaampia
LinkOnessa on intuitiivinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjät
tunnistavat asiakkaiden tarpeet. Näin Outotec säästää
työntekijöiden perehdytyskoulutusten kuluissa ja niihin
käytettävässä ajassa. Työntekijät pääsevät tutkimaan LinkOnen
tuotekuvia ja kaavioita, mikä auttaa heitä ymmärtämään
tuotteiden toimintoja ja tehtäviä kunnossapidon näkökulmasta.
Aiemmin viikkoja kestänyt ja käyttöpaikan ulkopuolella
tapahtunut koulutus voidaan muuttaa kenttäkoulutukseksi.

Koneiden käytöstä ja kunnossapidosta entistä
turvallisempaa ja tehokkaampaa
LinkOnen kuvien avulla työntekijät löytävät ja tunnistavat osat
helposti. Kuvat auttavat työntekijöitä tunnistamaan ja
paikantamaan varaosat nopeasti ja varmasti. Näin sekä
koneiden käyttö että kunnossapito paranevat, ja työntekijöiden
tuottavuus tehostuu.
Kun laitteiden keskimääräinen käyttöikä on 50 vuotta, on
olennaista, että LinkOne-ratkaisu pystyy käsittelemään
järjestelmäpäivitykset reaaliajassa. Asiakkaat saavat käyttöönsä
viimeisimmät laitteitaan koskevat tiedot riippumatta laitteiden
iästä. LinkOne yhdistää asiakkaiden ja huoltohenkilöstön
tarvitsemat ajantasaiset tiedot asennuksista ja huollosta,
mikä lyhentää laitteiden seisonta-aikaa huomattavasti.

Outotecilla on erittäin laaja LinkOne-tukipalveluvalikoima,
johon kuuluu yli 1 000 sisäistä käyttäjää, huomattavasti
enemmän asiakaskäyttäjiä ja yli 4 500 julkaistua kirjaa.
Kirjat sisältävät lähinnä monimutkaisten koneiden varaosatietoja.
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Tällä hetkellä Outotec selvittää ohjelmistojen
integrointimahdollisuuksia sovelluksiin sekä LinkOnen
etäkäyttömahdollisuuksia. Näin asiakkaat saisivat yhden paikan,
josta he näkisivät kaikki Outotecin laitteiden tiedot, mukaan
lukien varaosiin, käyttöoppaisiin ja tuotepyyntöihin liittyvät
tiedot.

”Varaosien toimituksissa on olennaista,
että osien tunnistaminen ja tilausten
tekeminen on asiakkaille helppoa.
LinkOne-ratkaisulla on tässä tärkeä
tehtävä, sillä se maksimoi Outotecin
toiminnan tehokkuutta ja vähentää
toimintakustannuksia.”
Hashmeet Virdi
johtaja, Outotecin Digital Application
Services -palvelut, Outotec
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Miksi kannattaa valita LinkOne?
LinkOne antaa luotettavaa graafista tietoa monimutkaisista koneista, mikä tekee
koneiden käytöstä ja kunnossapidosta turvallisempaa ja tehokkaampaa.

PARANNA TEHOKKUUTTA JA MINIMOI VIRHEET
LinkOne antaa jälleenmyyjille ja käyttäjille koneen
päivitetyt tiedot. Tietoja ovat muun muassa
tuoteluettelot, kunnossapidon toimenpiteet,
turvallisuus- ja huoltotiedotteet sekä opasvideot.

PARANNA TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUSTA
JA TURVALLISUUTTA
LinkOnessa on verkkolinkkejä kuvamateriaaliin, joka
nopeuttaa koulutusta ja antaa tarkkoja tietoja
koneista ja turvallisuudesta.

HELPOSTI INTEGROITAVISSA
Integroimalla LinkOnen EAM- ja ERP-järjestelmiisi,
voit automatisoida työtilauksiin ja varastoon
liittyvät liiketoimintaprosessit.

MONIKIELINEN
LinkOne täyttää monikansallisten toimintojen
tarpeet, sillä se on saatavana 16 kielellä.

Kunnossapitohenkilöstön työajasta

voi kulua jopa 25 %
varaosien etsimiseen
painetuista luetteloista

Koneiden tehokkaampi käyttö ja
ajantasainen tuotesisältö parantaa

työtehoa 10–15 %

IT-järjestelmien integrointi voi

vähentää toimintamenoja
(OPEX) jopa 15 % ja
pääomamenoja (CAPEX) 8 %

Yli 360 asiakasta ympäri
maailmaa käyttää LinkOnea
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