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Tuottavuus ja tehokkuus korostuvat nykypäivänä 
jokaisen tuotantolaitoksen toiminnassa. Aika on 
rahaa, ja sen voi käyttää myös tehokkaammin kuin 
osien, osakokoonpanojen tai työkalujen etsimiseen ja 
kuljettamiseen. Optimaalinen tuotantolinja vie vähän 
tilaa ja sisäinen logistiikka toimii sujuvasti.

OIKEAT KOMPONENTIT OIKEAAN PAIKKAAN, 
PROSESSIN OIKEASSA VAIHEESSA 
Agilon-järjestelmän avulla voit keskittyä jalostavaan, 
tuottavaan työhön. Ihmisten ja trukkien sijasta 
osat, osakokoonpanot ja valmiit tuotteet liikkuvat 
automaattisesti työpisteeltä toiselle ja lopulta 
lähettämöön. Kuljetusputki yhdistää useita modulaarisia 
hyllyjärjestelmiä toisiinsa jopa eri kerroksissa. Agilon 
hoitaa keräilyn, tallentaa jokaisen tapahtuman ja 
huolehtii, että tuotantovarastossa on tarvittava määrä 
tuotteita kaikkiin työvaiheisiin. Kun tarvittavat osat ja 
työkalut kulkevat järjestelmän sisällä, säästyy aikaa ja 
tuotantoprosessi tehostuu. Agilon-järjestelmän tuottama 
tieto antaa mahdollisuuden kehittää laatua, hankintaa ja 
toimintatapoja aiempaa monipuolisemmin.

AGILON® LISÄÄ 
TUOTANNON 
TEHOKKUUTTA

AGILON ON SUUNNITELTU LISÄÄMÄÄN KOKOONPANOLINJAN TUOTTAVUUTTA

Saapuvat tavarat voidaan vastaanottaa
suoraan Agilon-järjestelmään ja tiedot 
siirtää toiminnanohjausjärjestelmään.

Agilon näyttää työjonon sekä tuo 
tarvittavat osat ja työkalut nopeasti 
käyttäjän luo.

Valmis tuote siirtyy Agilon-kokonaisuuden 
sisällä suoraan lähettämöön. 
Läpimenoaika kokoonpanosta tilauksen
lähetykseen loppuasiakkaalle lyhenee.

AGILON TUO LISÄARVOA 
MATERIAALIHALLINTAAN

• Tuotanto-osien varasto

• Tuotannon kokoonpano

• Kunnossapitovarasto

• Tarvike- eli MRO-varasto  
(Maintenance, repair, operations)

• Sisäinen logistiikka

• 24/7 kauppa

• Pakettijakelu



AGILON TEKEE INVENTOINNISTA YKSINKERTAISTA – SÄÄSTÄT AIKAA JA RAHAA

Käyttäjä noutaa tavaroita Agilon-
käyttöpisteeltä. Samalla hän tarkastaa 
jäljelle jääneiden tavaroiden saldon ja 
kuittaa sen tarkastetuksi.

TEHOSTA TOIMINTAA JA  
PARANNA PALVELUTASOA 
Agilon-järjestelmästä satunnaisetkin käyttäjät löytävät 
kätevästi tarvitsemansa. Jokaisesta pakkauksesta on 
valokuva, mikä nopeuttaa oikean tuotteen löytymistä. 
Agilon helpottaa seurantaa – näet järjestelmästä kuka 
otti mitä, milloin, miten paljon, mille työlle ja mistä 
erästä. Varastosaldot pysyvät ajan tasalla, ja jatkuvaan 
inventointiin siirtymällä tehostat toimintaa eikä työläitä 
kausi-inventointeja enää tarvita. Tiedät mihin tavarat 
käytetään, ovatko lainatavarat palautettu ja tarvittaessa 
voit jäljittää jopa yksittäiset osat. Kaikki informaatio on 
käytettävissä 24/7.

AJANTASAINEN, 24/7 PALVELEVA 
KUNNOSSAPITOVARASTO

Tapahtuma tallentuu järjestelmään 
ja voit seurata inventointilaajuutta ja 
täsmällisyyttä.

Tarvittaessa pakkauksen voi 
noutaa Agilon-järjestelmästä saldon 
tarkastamista varten.

Monesti kunnossapitovaraston päätehtävänä on 
palvella suurta määrää huoltohenkilöstöä, jotka 
saattavat tarvita erikoistyökaluja, varaosia ja 
materiaaleja jopa öisin tai viikonloppuisin.  
Kun toimintaa on useassa vuorossa, voi 
kiireellinen tarve syntyä milloin vain. Tällöin on 
haastavaa pitää varasto järjestyksessä, tavarat 
saatavilla ja tiedot ajan tasalla.
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AGILON HALLITSEE TAVARAT JA SALDOTIEDOT

Agilon seuraa varastossasi olevien kom-
ponenttien määrää ja reagoi, kun saldo 
saavuttaa ennalta määrittelemäsi rajan.

Agilon lähettää automaattisesti sähkö-
postilla muistutuksen ostajalle tai lisä- 
tilauksen suoraan tavarantoimittajalle.

Osien saavuttua Agilon päivittää
saldotiedot ja kuittaa tilauksen
vastaanotetuksi.

Tarvikevaraston hallinnassa on olennaista, että tarvikkeita 
on saatavilla ja että hankintaprosessi on tehokas. Tämän 
lisäksi kattava ja reaaliaikainen tarvikkeiden seuranta 
vähentää kulutusta ja luo kustannussäästöjä.
 
Älykäs Agilon-materiaalinhallintajärjestelmä varmistaa, että 
tarvikevarastostasi löytyy tarvittavat tavarat eivätkä ne pääse 
loppumaan. Agilon tehostaa hankintaprosessia tekemällä 
lisätilaukset automaattisina kotiinkutsuina ja tarjoamalla 
paremmat tiedot käytöstä hankinnan tueksi. Järjestelmä 
mahdollistaa kulutuksen seurannan työnumero-, osasto- ja 
jopa käyttäjätasolla. Agilon antaa edellytykset toimitusketjun 
kustannustehokkaalle hallinnalle. 

TARVIKKEITA 
SAATAVILLA JA KULUTUS 
SEURATTAVISSA

• Etätuki 24/7 
• Suunniteltu helposti 

kunnossapidettäväksi.

• Näyttää ja välittää saldotiedot 
ostajalle reaaliajassa.

• Mahdollistaa ostotilausten 
automaattisen välittämisen 
tavarantoimittajille.

• Helposti integroitavissa 
olemassaoleviin järjestelmiin 
(esim. ERP-järjestelmiin).

PITÄÄ VARASTOSALDOT 
REAALIAIKAISINA

VAIVATON KUNNOSSAPITO

Korkeus 2,6 - 6,1 m



VAPAUTA AIKAA 
MATERIAALIHALLINNASTA 
TUOTTAVAMPIIN TEHTÄVIIN 
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1.6 m

2 m
0.5 m

VIIVAKOODINLUKIJA

KÄYTTÖPISTEIDEN
LUKUMÄÄRÄ JA SIJAINTI
VALITTAVISSA • Moduulin koko: (leveys x korkeus) 200 cm x 50 cm

• Ripustettavien työkalujen yhteispaino:  
max 40 kg / paneeli

• Säilyttää tarvittavat työkalut työpisteen lähellä.

AGILON REIKÄLEVYPANEELI

Käyttöpisteet sijoitetaan käytön kannalta 
optimaalisesti ja niiden sijaintia voidaan 
myöhemmin muuttaa.

KOMPONENTIT VARASTOITAVISSA  
ALKUPERÄISPAKKAUKSISSAAN

Pakkauskoot (leveys, syvyys ja korkeus)
• Minimi: 3 x 3 x 3 cm ja paino 50 g
• Maksimi: 60 x 40 x 45 cm ja paino 25 kg

Moduulin koko: (leveys x korkeus) 
200 cm x 50 cm  

MUUNNELTAVISSA
ERILAISIIN TILOIHIN JA
PROSESSEIHIN SOPIVAKSI

KULJETUSPUTKI

AGILON-ROBOTTI
MUOKATTAVAT  
HYLLYVÄLIT

Hyllyvälien korkeus
10–45 cm

• Hyllyjen välissä liikkuu 
yksi tai useampi robotti.

• Hoitaa keräilyn ja 
toimittaa pakkaukset 
käyttäjälle ja takaisin 
hyllyille.

Agilon-järjestelmän osiot 
ovat yhdistettävissä 
toisiinsa kuljetusputkilla.
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MUKAUTUVA JA  
MUUNNELTAVA AGILON

TÄYDEN PALVELUN 
MATERIAALINHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
KÄYTTÖÖSI MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ
Alkuun pääset helposti, sillä järjestelmä 
tarvitsee toimiakseen ainoastaan 
soveltuvan tilan, internet-yhteyden ja 
maadoitetun pistorasian. Me Konecranesilta 
hoidamme loput ja toteutamme tiloihisi, 
tavaramäärääsi ja käyttötarkoitukseesi 
soveltuvan Agilon-ratkaisun. Tarjoamme 
myös suunnittelupalveluja, käyttöönoton 
tukipalveluja, sekä mahdollisuuden yhdistää 
Agilon muiden toiminnanohjausratkaisujen 
piiriin. Ohjelmistopäivitykset ja moduulihuollot 
pitävät Agilon-järjestelmäsi ajan tasalla. 
Huomioimme jatkuvasti tuotekehityksessämme 
asiakkailtamme tulleet kehitysideat.

• Agilon-järjestelmä ohjelmistoineen

• Käyttökoulutukset

• Huollot

• Korjaukset

• Etävalvonta- ja tuki

AGILON-PALVELUMAKSU 
SISÄLTÄÄ:

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita 
tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään 
tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

PALVELEMME SINUA TARPEIDESI MUUTTUESSA

Autamme tuotannon ja varaston layout-
suunnittelussa monipuolisia Agilon-järjes-
telmän mahdollisuuksia hyödyntäen.

Agilon on laajennettavissa toimintasi 
muuttuessa.

Seuraamme ja varmistamme, että 
palvelusi toimii asianmukaisesti. 

Jokainen Agilon-ratkaisu suunnitellaan  
asiakkaan erityistarpeiden ja tavoitteiden 
mukaan. Modulaarisuutensa ansiosta kokonaisuus 
on käyttöönoton jälkeen muokattavissa ja 
laajennattavissa milloin tahansa. Järjestelmän 
koko ja palvelupisteiden määrä elää 
materiaalihallinnan tarpeiden muuttuessa. 
Kuukausimaksun ansiosta Agilon ei edellytä  
suurta alkupääomaa tai laajoja sijoituksia. 



KANSAINVÄLISESTI PALKITTU JA ARVOSTETTU AGILON

AGILON TUO TEOLLISEN INTERNETIN 
MATERIAALINHALLINTAAN

Agilon kerää, käsittelee ja päivittää kaikki 
varastotapahtumien tiedot automaattisesti, 
jolloin aikasi ei kulu manuaalisiin kirjauksiin 
tai paperityöhön. Toiminnan seuranta 
on ajantasaista kustannustehokkaasti – 
riippumatta siitä, kuka käyttöpisteellä asioi. 
Palvelukeskuksemme henkilöstö seuraa 
aktiivisesti järjestelmien tilannetta ja reagoi 
vikatilanteisiin. Ennakoidut, oikein ajoitetut 
huoltotoimenpiteet minimoivat seisokkiajat.

Agilon Mobile -mobiilisovellus nopeuttaa päivittäisiä 
materiaalinhallinnan rutiinejasi. Sen avulla saat yhteyden 
varastotietoihisi, missä ikinä oletkin. Mobiilisovellusta voidaan 
käyttää myös erillisenä materiaalinhallintajärjestelmänä, ilman 
Agilon-järjestelmää.
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Lisätietoja: 020 427 5391 tai agilon.myynti@konecranes.com
Konecranes Finland Oy Automiehenkatu 30, 33840 Tampere
Puh. 020 427 11  konecranes.fi
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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat 
muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. 
Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita 
kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 
miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. 
Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2018 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses”,  - symboli ja ”AGILON” ovat joko 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Konecranes Global Oy:n tavaramerkkejä.

SKANNAA QR-KOODI JA TUTUSTU 
AGILON-VIDEOMATERIAALIIN SEKÄ 
ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIIN

bit.ly/AGILON
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