
 

 

Helsingin Datakone  

  

Olemme tuotannon ohjaukseen erikoistunut yritys, jonka osaaminen perustuvat yli 35 

työvuoden omakohtaisiin kokemuksiin tuotannon ja sen hallinnan näkökulmasta. Tuo 

laaja kokemuksemme ”tekemisen parissa” - erehtymisten ja onnistumisien kautta - on 

antanut vankan kokemuspohjan ohjelmistomme kehittämiselle.  

Helsingin Datakone on yksityinen yritys, joka toimii koko Suomen alueella. Tekijämme, 

ohjelmoijat ja asentajamme omaavat vuosien kokemuksen ohjelmapalveluiden ja 

kokonaisten tietojärjestelmien rakentamisesta. Pienenä yrityksenä olemme joustava, nopea 

ja asiakaslähtöisesti toimiva. Datakone on tuotteidemme ja palveluidemme 

markkinointinimi. 

Helsingin Datakoneesta tehoa ja tieto 

Meillä on tarjota yrityksellesi testatusti toimiva ratkaisu siihen kuinka lopputuotteesi ja tai 

palveluketju rakennetaan ja hinnoitellaan muuttuvissa olosuhteissa jatkuvasti 

kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Osoitamme sinulle selkeästi miten ohjelmamme 

tehostaa päivittäisiä toimianne kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Me tiedämme kuinka 

tärkeää on jatkuva suunnitelmien teko ja niiden toteutumisen seuranta ja mittaus. 

Näyttöihin ja asiakaskokemuksiin pohjautuen uskomme vahvasti, että lisäapua yrityksen 

päivittäisiin toimiin löytyy juuri meidän ohjelmistamme. 

 

Ohjelma rakentui yrityksessä joka kymmenessä vuodessa moninkertaisti liikevaihtonsa ja 

saavutti AAA luottoluokituksen sekä Vuoden tuloksentekijä tittelin. Yritys joka valmisti 

tuoretuotteita seitsemänä päivänä viikossa, tuotteet rakennettiin monesta eri 

komponentista ja sisälsivät useita erityövaiheita. Säilyvyyttä tuotteilla oli neljäpäivää ja 



 

jakelualueena koko Suomi. ”En usko, että homma olisi pysynyt hanskassa ilman osaavaa 

henkilökuntaa ja Datakone – ohjelmaa”. Delimakers Oy.n pääomistaja 

 

Datakone – tuotannonseuranta- ja ohjausohjelma   

  

Datakone on työkalu lattiatason tekemisen ohjaamiseen ja suunnitteluun, sekä yrityksen 

sisäiseen laskentaan. Datakoneen tuotannonseuranta- ja ohjausohjelma sopii, kun raaka-

aineista, komponenteista ja palveluista muodostuu yrityksen lopputuote – valvotusti!. 

Datakone ei tarkkaile vain yhtä toiminnan osaa, vaan sen avulla saadaan varma ote 

kaikkiin tekijöihin, joista tulos ja toiminta yhdessä muodostuvat. 

Yrityksen sisällä sykkii joka hetki monia tärkeitä ”töitä ja toimia”. Datakoneen avulla ne 

hallitaan paremmin. Voimme nähdä numeroihin perustuen, mihin kulloinkin kannattaa 

keskittyä ja kiinnittää huomio. 

 

 Ohjelmalla voidaan tehdä suunnitelmia; päivä-, tuote-, linja-, osasto-, sesonki- tai 

henkilötasolla. 

 Ohjelman käytön tuloksena on reaaliaikaista tietoa päätösten ja toimien tueksi. 

 Varmistutaan, että kaikki kulut ja kustannukset ovat lopputuotteen hinnassa mukana. 

 Saadaan tapahtumille tieto halutulta aikajaksolta (kuka, milloin, miksi) 

 Hävikin määrä, syy ja luonne ovat saatavissa miltä aikaväliltä tahansa. 

 Jalostus- ja valmistushävikit siirtyvät suoraan lopputuotteeseen. 

 Hälytys- ja varoitustoiminnot takaavat, että kaikkia tarpeellisia materiaaleja ja 

komponentteja on, kun valmistus alkaa. 

 Laatu ja sen valvominen, kirjaukset, ohjeet, muistutukset sekä työtehtävien seuranta 

hoituvat nekin kaikki Datakone-ohjelmalla.  



 

  Eränumerohaku auttaa seuraamaan eriä koko prosessiin läpi ja helpottaa mahdollisia 

takaisinvetoja. 

 Varastojen hallinta osalla yritys voi rakentaa juuri omaan yritykseen näköisen 

hallintaosan. Ohjelman huolehtii, että varastojen kierto (FIFO) on aina oikeaa. 

Ohjelmalla löydetään tavarat helposti, kun turha etsiminen loppuu.   

 

Ohjelma elää reaaliaikaisesti hetkestä hetkeen päivittäisten työnkulkujen mukaan. 

Datakone-ohjelmien avulla varmistetaan, että tuotannon suunnittelu ja lattiatason 

tekeminen ovat koko ajan samassa ”sävellajissa” ja eri osapuolet tietävät täsmälleen, miten 

heidän tulee kulloinkin toimia. Datakoneen ansioista saadaan kaikesta toiminnasta tieto 

virtaamaan sinne minne pitääkin. Tällöin tieto ei ole vain järjestelmään kirjattua dataa, 

vaan kaikki tähtää toiminnan selkeyttämiseen. Saadaan varma ote kaikkiin tekijöihin 

kaikilla tasoilla.  Datakonetta käyttävät yrityksessä kaikki, varastosta toimistoon. 

Datakone on valmis ohjelma  

 

Datakone- ohjelma on käyttövalmis ohjelma. Datakone ei ole tietojärjestelmäprojekti, vaan 

ratkaisu, jonka käyttöönotto on helppoa ja tuloksia saadaan heti. 

Datakone on ohjelma, joka toimii ja jota käytetään vaativissa tuotanto-olosuhteissa joka 

päivä. 

Kartoittamalla oman tarpeenne kanssamme, pystymme osoittamaan, että Datakone-

ohjelma on investointi joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. 

 


