tutkimuspalvelut

integroitu
tuotekehitys

strateginen
suunnittelu

innovaatiopalvelut

tuotteistaminen

Tuote- ja palvelukehitys

Integ
tuotek

Tarjoamme laajaa asiantuntijuutta ja osaamista jalostamaan
asiakkaan tarpeet liiketoiminnan
kasvuksi. Palvelumme rakentuvat
integroidun tuotekehityksen, innovoinnin, strategisen suunnittelun ja
tuotteistuksen osa-alueista. Strategisen suunnittelun pohjalta autamme asiakkaitamme keskittymään
ydinosaamiseensa ja toimimme
vastuuta kantaen tuotekehityksen
kumppanina. Toteutamme ja jalkautamme asiakkaan markkinointimateriaalit myös perinteisiin ja
digitaalisiin ympäristöihin.

Kattava paletti
Elomatic tarjoaa kattavat palvelut sekä tuotekehitysprojekteille että palvelukonseptien
kehittämiseen. Eri osaamisen alueita voidaan
yhdistellä projektikohtaisesti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomia, käytettävyys,
esteettömyys
Laserskannaus, optinen skannaus,
panoramakuvaus
Simulaatiot
Lujuuslaskenta, virtauslaskenta ja
sähkömagneettinen laskenta
Teollinen muotoilu, graafinen
suunnittelu, visualisointi
Mobiilisovelluskehitys
Turvallisuusasiantuntijapalvelut
VR-laboratorio
HSE-palvelut, CE-merkintä
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Elomaticin innovaatiopalvelut
Innovatiivisuus on organisaation kyky
saada aikaan kilpailukykyä parantavia
uudistuksia.
Innovaatioprojektissa tunnistetaan
mahdollisuudet ja huomioidaan näkökulmat sekä ideat. Innovaatioprojekti
luo edellytykset onnistuneelle tuotekehitysprojektille. Innovaatioprojekti
tukee myös liiketoiminnan strategista
kehittämistä.

groitu
kehitys

Innovaatioprojektissa alkuvaiheen hallinta on keskeisessä osassa. Siihen kuuluu muun muassa asiakastarpeiden
tunnistaminen ja määrittely, ideointi,
konseptointi ja keksintöjen suojaus. Sijoitus innovaatioprojektin alkuvaiheeseen säästää aikaa ja rahaa projektin

myöhemmissä vaiheissa. Menestyvät organisaatiot käyttävätkin paljon resursseja innovaatioprosessin alkuvaiheeseen,
etsivät ideoita organisaation ulkopuolelta ja ovat luoneet tehokkaat toimintamallit selviytyäkseen ideaähkystä.
Motto: ”Hitain tie on usein nopein.”
• Innovaatioprojektit
• Innovaatioprosessin alkupään toimintamallien kehittäminen
• Ideointipalvelut, ideoiden jalostus
ja konseptointi
• Innovaatiokumppanuus, -taidot ja
-valmennus
• Teollisoikeudet (patentit, IPR)

Tuotekehitystoiminta

Integroidun T&K:n hyötyjä

Tuotekehitysprojekti tuottaa ratkaisut, joiden
avulla idea kehitetään markkinoitavaksi tuotteeksi – oli se sitten fyysinen tuote, tuotettava
palvelu tai näiden kahden yhdistelmä.

Integroidun tuotekehitysprojektin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä suunnittelussa ja tuotannossa. Tuotteiden laatua voidaan parantaa ja tuote saadaan myös usein
nopeammin markkinoille.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen johto ja johtoryhmät
Suunnittelu
Valmistus
Markkinointi & myynti
Laadunvalvonta
Asennus
Koulutus
Henkilöstöhallinto
Sidosryhmät

•
•
•
•
•
•
•

Liiketoiminnan kasvu
Kustannustehokkuus ja säästöt
Turvallisuus
Hyvä käytettävyys
Lisäarvon luominen
Uusien näkökantojen esille tuonti
Tuloksellisuuden nosto

• Innovaatioprojektit
• Innovaatioprosessin
alkupään toimintamallien
kehittäminen
• Ideointipalvelut, ideoiden
jalostus ja konseptointi
• Innovaatiokumppanuus,
-taidot ja -valmennus

• Asiakastarpeen
selvitys

• Tuotekonseptien
kehittäminen

• Vaatimusmäärittely

• Konseptien arviointi

• Ideointi

• Muotoilukonseptointi

• Tuote- ja palvelu
segmentointi

• Järjestelmätason
suunnittelu

• Muotoiluinnovointi

• Projektisuunnitelman
laatiminen

• Teollisoikeudet (patentit,
IPR)

Muotoilu, käytettävyys, ergonomia ja esteettömyys
Nämä neljä osaamisaluettamme – muotoilu,
käytettävyys, ergonomia ja esteettömyys –
muodostavat kokonaisuuden, joka luo todellista lisäarvoa asiakkaillemme. Eri alojen asiantuntijamme työskentelevät saumattomasti
yhdessä ja tulos on enemmän kuin osiensa
summa.
Muotoilu tuottaa positiivisia käyttökokemuksia ja esteettisesti miellyttäviä ratkaisuja yhdistyneenä teknologiseen kekseliäisyyteen ja
kustannustehokkuuteen. Yrityskuvaa tukeva,

yrityksen käytäntöihin istutettu ja strategisesti hallittu muotoilu tarjoaa eväät menestykseen. Käyttäjänäkökulma varmistaa syntyvän
tuotoksen käyttötehokkuuden ja turvallisuuden sekä minimoi terveyshaitat, mikä parantaa
käyttäjäorganisaation toimintatehokkuutta ja
palvelee kestävän kehityksen tavoitteita. Tuotteesi tai palvelusi yksinkertaisesti myy paremmin ja käyttäjät ovat tyytyväisempiä.
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• Tuotanto-olosuhteiden
suunnittelu

• Tuotantomenetelmien
testaus

• Markkinointimateriaalien
kehittäminen

• Tuotesuunnittelu

• Laadunvarmistus

• Tekniset analyysit

• Osien hyväksyntä

• Myyntimateriaalien
kehittäminen

• Tuotemuotoilu
ja käyttöliittymä
suunnittelu

• Toimintatapojen
testaus

• Testaus

• Palvelujen suunnittelu
• Asiakaspalautteet

• Toimintojen
ja käytön ohjeistus

• Tuotteiden ylläpito

Visualisointipalvelut

Visuaalinen suunnittelu

Elomaticin visualisointitiimi tuottaa 3D-visualisointipalvelua nykyaikaisin menetelmin. Lähtökohtana ovat 3D-mallit, joista voidaan tuottaa korkeatasoista kuva- ja videomateriaalia.

Elomatic tarjoaa teollista muotoilua tuotekehityksen tarpeisiin, yrityskuvan kehittämiseen ja
käyttömukavuuden parantamiseen. Teollinen
muotoilu on olennainen osa tuotekehitystä.
Ilman hyvää muotoilua uuden tuotteen mahdollisuudet pärjätä moderneilla markkinoilla
ovat heikot.

•
•
•

Editoidut animaatiot, tasokkaasti
renderöidyt still-kuvat sekä interaktiiviset
esitykset
Suunnittelu- ja visualisointipalvelut kustannustehokkaasti samasta talosta
Laskennassa satoja tehokkaita suunnitteluasemia farmina

Muotoilijamme suunnittelevat tuotteen ulkonäön ja toiminnallisuuden vastaamaan halutun asiakaskunnan tarpeita. Teolliset muotoilijamme työskentelevät läheisessä yhteistyössä
markkinoinnin ammattilaisten, loppukäyttäjien ja asiakkaiden kanssa.
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Laserskannaus

Panoramakuvaus

Elomaticilla on kymmenen vuoden kokemus
laserskannauksesta. Käytössämme on useita erilaisia uutta teknologiaa edustavia skannereita, valitsemme tapauskohtaisesti projektiin parhaiten sopivan laitteen.

Panoramakuvauksen avulla tuotetaan pallomaisia 360° näkymiä kuvattavasta kohteesta.
Korkearesoluutioiset kuvat antavat kattavan ja
havainnollisen näkymän kuvattavasta kohteesta. Kuvauskohdat mietitään huolellisesti siten,
että kaikki oleellinen tulee kuviin katvealueet
minimoiden.

Käytettävissämme on useita erilaisia menetelmiä aineiston käsittelyyn. Teemme myös tilavuusmäärittelyt, symmetrisyystarkastelut ja
muotovertailut suunnittelumalliin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovellusalueet
Tehtaat ja prosessit
Laivat ja muut alukset
Yksittäiskappaleet
Rakennukset
Maastomittaukset
Tunnelit, kaivokset
Arkkitehtuuri
Onnettomuustutkinta

Kuvat ovat zoomattavissa ja pyöritettävissä
helposti. Kuvakokonaisuudelle koostetaan minimap tai aluevalikko navigoinnin helpottamiseksi. Kuvista toiseen siirtyminen voidaan toteuttaa myös kuviin sisälle.
•
•
•
•
•

Markkinointimateriaalit
Esittelymateriaalit
Suunnittelun tuki
Virtuaalitehtaat
Interaktiiviset havainnekuvat
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VR-studio suunnittelukäytössä
Virtuaalitodellisuutta tuottavat laitteistot tarjoavat suunnittelijoille mahdollisuuden päästä liikkumaan 3D-maailmassa mahdollisimman todentuntuisesti. Projektin analysointi VR-tilassa
auttaa esimerkiksi ymmärtämään käyttötilanteita ja huomioimaan erilaiset laitteiden tai palvelujen käyttäjät entistä paremmin. VR-tilassa voidaan huomata myös virheitä, joita normaalissa suunnittelutilanteessa ei yleensä havaita. Päätösten
teko perustuu aiempaa tarkempaan tietoon projektista. Myös
toimivuuden varmistaminen on aiempaa helpompaa.
•
•
•
•
•

Suunnittelun välikatselmukset
Ergonomia-, näkyvyys-, layoutja huollettavuustarkastelut
Käyttötilanteet ja koulutus
Suunnittelijan 3D-luonnostelu
Tehdasympäristöt, ajettavat laitteet,
valvomot, ohjaamot, julkiset tilat,
asuinalueet, koneet ja laitteet, tuotantolinjastot

Tekninen laskenta

Simulaatiot

Laskentamenetelmillä tuote voidaan testata
ennen prototyypin valmistamista. Varmistumalla rakenteen kestävyydestä jo suunnitteluvaiheen alussa voidaan suunnittelua ohjata
oikeaan suuntaan ja saavuttaa optimaalinen
tuote ilman kallista prototyyppitestausta.

Todellisuus jäljiteltynä eli todellisuutta simuloivien fysikaalisten tai muiden mallien laskelmien on halvempaa kuin todellisuus, turvallisempaa kuin oikeat tilanteet ja usein ainoa keino
saada tietoa jostakin. Käytämme simulaatioita myös oppimisen näkökulmasta oppimisen
ympäristönä ja rakennamme simulaattoreita
esimerkiksi koulutus- tai markkinointitarkoituksiin.

Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja
nopeammat tuotekehityssyklit ovat esimerkkejä hyödyistä, jotka saavutetaan teknisen
laskennan avulla. Prototyyppien valmistus- ja
testauskulujen minimoinnin lisäksi laskentamenetelmien avulla voidaan usein pienentää
materiaalimenekkiä. Teknisestä laskennasta
onkin tullut olennainen osa nykyaikaista tuotekehitysprosessia, koska se toimii saumattomana osana virtuaalisesti tapahtuvaa suunnittelutyötä.
Elomatic on Suomen suurin teknisen laskennan talo.

•
•
•
•

Motivointi
Harjoittelu
Uuden oppiminen
Testaaminen
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Tuotteistaminen ja tutkimus

Tuotamme ratkaisuja teollisuudelle, kulutustuotteisiin ja sähköisiin palvelusovelluksiin.
Olemme mukana ensimmäisestä ideasta aina
markkinoille saattamiseen asti.

Sinulla on idea, me autamme sen maailmalle!
Käytössäsi on laaja Elomaticin asiantuntijoiden joukko tuotteistamassa uusia menestystarinoita.

Palvelumme tukevat strategista suunnittelua,
innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja tuotteistamista. Tuomme näkemystä ja ratkaisuja strategisiin ja operatiivisiin liiketoiminnan haasteisiin.

Tutkimuspalvelumme ytimessä ovat käyttäjäkeskeisyys ja teknologia, jotka molemmat tukevat tuote- ja palvelukehitystä.

Luomme ihmisille sopivia, kestäviä ja tarkoituksenmukaisia tuotteita ja palveluja.
•
•
•
•
•

Innovatiivisuus tuotteissa
luo etumatkaa kilpailijoihin
Hallittu tuotteiden ja tuotannon
suunnittelu tuottaa säästöjä
Ymmärrys asiakastarpeista kehittää osuvia tuotteita sekä palveluita
Parempi käytettävyys ja turvallisuus
Pitkäjänteisyys tuottaa kustannussäästöjä
ja luo yhdenmukaista yrityskuvaa.

Käyttäjäkeskeinen tutkimus antaa ymmärryksen käyttäjien maailmasta ja tarpeista. Tulokset
kehittävät tuotetta tai palvelua. Teknologiatutkimuksen avulla voimme kehittää tuotteita ja
prosesseja sekä varmistaa kehitysprojektien
tavoitteiden täyttymisen.
•
•
•
•
•

Tuleva asiakaskunta ja sen tarpeet?
Tuotteen tai palvelun
mielikuvat ja kilpailuvaltit?
Ketkä ovat kilpailijoita?
Mistä paras saatavuus?
Pitäisikö idea suojata?

Tuote- ja palvelukehitys

Cargotec

Palvelukonsepti Cargotecille
Elomatic suunnitteli ja toteutti palvelukokonaisuuden Cargotec Finland Oy:lle. Cargotecin Janne Suomisen (Product Manager, New
Products, Dry Cargo) mukaan ajatus tablettiin
tehtävästä sovelluksesta lähti tarpeesta kasvattaa oman myyntiverkoston tuoteosaamista
sekä hallita yhteisesti käytettävää markkinointimateriaalia. Käyttöalustaksi valittiin Applen
iPad. Elomatic on myös hyväksytty iOS Developer -toimija.
Isompien kokonaisuuksien ja tuoteperheiden
esittelyssä interaktiivinen käyttöliittymä helpottaa navigointia ja oikean tuotteen nopeaa
löytämistä. Suomisen mukaan tämän työkalun
ehdoton valtti on ajantasaisen markkinointimateriaalin saatavuus ja juuri se tekee tästä työkalusta halutun. Myyjän on mahdollista
valita materiaaleista vain ne, jotka tukevat parhaiten juuri hänen markkina-alueensa tarpeita.

Sovellus toimii erinomaisesti ja Cargotecilla on
aikomus hankkia iPad-laitteita lisää muun muassa toimipisteiden käyttöön Shanghaissa, Tokiossa, Busanissa, Singaporessa ja Hampurissa.
Projektissa käytettiin useita Elomaticin tuotekehityspaletin palveluita.
•
•
•
•
•

Käyttöliittymäsuunnittelu
Graafinen suunnittelu
Visualisointi
Applikaatiokehitys
Käytettävyys

Kotkan Energia

Kotkan Energia

Norpe

Käyttäjäkeskeinen valvomosuunnittelu

Kylmäkalusteet

Valvomotila ja -informaation hallinta päivitettiin vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden
tarpeita. Aluksi kartoitettiin valvomon toimivuus, ongelmakohdat, valvomosovellusten
ja tietojärjestelmien toimivuus sekä tulevaisuuden vaatimukset. Ongelmat ratkaistiin käyttäjäkeskeisessä tilasuunnitelmassa,
josta tehtiin layoutpiirustukset, 3D-mallit ja
sijoitteluohjeistus. Tilasuunnitelmat katselmoitiin ja testattiin valvomotyöntekijöiden
kanssa vuorovaikutteisessa virtuaaliympäristössä. Asiakkaan omaan esityskäyttöön
toteutettiin tilan katselusovellus.

Elomatic suunnitteli kylmäkalusteet niin,
että se sopi puolta pienempään tilaan kuljetuskontissa ja siitä syntyi säästöjä usealle
osapuolelle. Hankkeeseen kuuluivat hankesuunnittelu, esisuunnittelu, konseptointi, tuotesuunnittelu, teollinen muotoilu,
rinnakkainen innovaatioprojekti, pakkaussuunnittelu, pakkaus- ja käyttöohjeiden
suunnittelu ja tuotevisualisoinnit markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin. Asiakas saattoi keskittyä ydinosaamiseensa ja Elomatic
huolehti tuotekehityksestä.

•
•
•
•
•

Hallittu tilojen uudelleensuunnittelu
Ongelmien poistaminen ja hyvien käytänteiden säilyttäminen
Havainnolliset tilasuunnittelumallit
Testausmahdollisuus ennen toteutusta
Selkeästi dokumentoitu ohjeistus
muutostyön toteuttamiseen

•
•
•

Pienemmän tuotekoon säästöt
Helpompi käsiteltävyys
Tuote haluttavampi laajemmalle
kaupan asiakaskunnalle

Tuote- ja palvelukehitys

Valio Oy, Seinäjoki

Valtra, Sandvik,
Normet, Tana
Norpe

Valio Oy, Seinäjoki
Lämpöpumppuratkaisu
Ainutlaatuinen teollisen mittakaavan lämpöpumppuratkaisu, jossa tuotannossa syntyvää lämpöä ja kylmää otetaan talteen
tehtaan toiminnassa uudelleen hyödynnettäväksi. Elomaticin ja Valion energiatehokkuusyhteistyö koostui neljästä vaiheesta ja
ne toteutettiin vuosina 2009–2011:
1. Katselmuksen projektisuunnitelma ja
katselmustukihakemus teollisuuden
energia-analyysille (energiakonsultointi)
2. Teollisuuden energia-analyysi (energiakonsultointi)
3. Esisuunnittelu (projektisuunnitelma, kustannusarviot, takaisinmaksuaikalaskelmat ja investointitukihakemus)
4. Toteutussuunnittelu (prosessisuunnittelu, laitossuunnittelu, 3D-suunnittelu,
tekninen laskenta)

Liikkuvan kaluston suunnittelu
Olemme toteuttaneet laajaa liikkuvan
kaluston suunnittelua, jolla on jalostettu asiakkaan tarpeet liiketoiminnan kasvuksi. Olemme tehneet kehitystyötä monenlaisten liikkuvien työkoneiden parissa.
Esimerkkinä ohjaamot, runkorakenteet
ja suojukset. Lisäksi suunnittelemme ajoneuvoteollisuudelle testauslaitteita ja tuotannon työvälineitä. Asiakkaitamme ovat
muun muassa Valtra, Sandvik, Normet ja
Tana.
•
•
•
•

Virtuaalitodellisuus
Ergonomia
Muotoilu
Visualisointi

Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin. Lähes 900 suunnittelutyön
ammattilaistamme toimivat kone-, prosessi-,
energia-, offshore- ja meriteollisuuden projekteissa.
Tarjoamme konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä
tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.
Elomaticin menestyksen kulmakivenä ovat
alansa johtavat asiakkaat sekä osaava, asiakassuuntautunut ja motivoitunut henkilöstö.
■■Tekninen konsultointi
■■Suunnittelu
■■Projektinhallinta
■■Tuote- ja palvelukehitys
■■Tuotteet
■■Kokonaisratkaisut
■■Ohjelmistokehitys
■■Suunnitteluohjelmistot

Asiakassegmentit
■■Biotekniikka- ja lääketeollisuus
■■Prosessiteollisuus
■■Energiateollisuus
■■Elintarviketeollisuus
■■Tärkkelys- ja ruokaperunateknologiat
■■Kone- ja laitevalmistusteollisuus
■■Meri- ja offshore-teollisuus
■■Kaasu- ja öljyteollisuus

Yhteystiedot
Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Meillä on toimistoja Suomessa, Alankomaissa, Intiassa, Italiassa, Kiinassa, Puolassa,
Serbiassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.
Elomatic – pääkonttori
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. (02) 412 411
info@elomatic.com
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