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PiiMega Oy:n trukkisovellus voitti Puumessujen uutuustuotekilpailun

Ohjelmistotalo

PiiMega Oy on voittanut Puumessujen

2019 näytteilleasettajille

suunnatun

uutuuskilpailun. Voitto heltisi kovatasoisessa kilpailussa PiiMega® ForkLift -trukkisovelluksella.
Sovellus on moderni ja innovatiivinen ohjelmistotyökalu, joka tuo tehokkuutta trukin kuljettajan
jokapäiväiseen työskentelyyn. Se nopeuttaa pakettien käsittelyä ja vähentää turhaa työtä, kuten
pakettien etsimistä varastosta.
Sovelluksen avulla voidaan minimoida trukin ajomäärät, poistaa varastojen inventointitarpeita ja
lyhentää toimitusten läpimenoaikoja. – Kun jatkojalostajalle on tulossa sahakuorma, trukkikuski
saa tiedon samanaikaisesti ja pystyy siten ennakoimaan oman ajankäyttönsä. Trukkikuskin työtä
on ajaa trukilla, eikä juosta toimistossa hakemassa papereita, PiiMegan myyntipäällikkö VeliPekka Hämäläinen ja sovellusarkkitehti Toni Hämeenniemi toteavat.
Hämeenniemen

sanoin sovelluksen kehittäminen,

jonka PiiMega teki tiiviissä yhteistyössä

trukkikuskien kanssa, oli useiden vuosien haasteellinen kehityspolku. – Olen erittäin tyytyväinen
siitä, miten pitkälle olemme päässeet, mutta aina on lisää kehitettävää.
PiiMega® ForkLift kattaa tärkeimmät puuteollisuuslaitoksien

pakettien siirtämiseen liittyvät

toiminnot: siirrot varastoalueilla, tuotantolinjojen materiaalivirran hallinta, pakettien toimitukset,
autojen lastaus sekä tulevien pakettien varastoon kirjaus ja siirto varastoalueelle tai tuotantoon.
– Kiinnostus sovellusta ja ratkaisumalliamme kohtaan on ollut äärimmäisen isoa, Hämäläinen
kertoo.
Uutuustuotekilpailun finaaliin valikoitui kymmenen yritystä. Kilpailun taso teki tuomaristoon
vaikutuksen. – Valinta oli tiukka. Voittajatuote kattaa koko alan, sillä se sopii niin sahateollisuudelle
kuin valmistavalle teollisuudelle, on kotimainen ja kiinnostava innovaatio. Sovellus osuu raadin
mielestä täysin tähän aikaan mahdollistaen entistä tehokkaamman työskentelyn, tuomaristossa
istunut Jyväskylän Messut Oy:n myyntipäällikkö Hannu Mennala sanoi.
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Kunniamaininnan

tuomaristo antoi Innomac

Oy:lle Opiflex – patentoidusta siirrettävästä

robotista. Muut finaalissa mukana olleet yritykset ovat Delmac Oy, KYOCERA UNIMERCO Tooling Oy,
Liljendalin Tehdas Oy – Signode Finland, Nordic Quick Systems AB, Penope Oy, RemaSawco Oy,
Tälli Oy ja Vertex Systems Oy.
Tuotteissa näkyi automatiikan ja robotiikan hyödyntäminen, energiansäästön, työturvallisuuden
ja ympäristöystävällisyyden

mittarit. Uutuustuotekilpailun finalistien tuotteet ovat nähtävillä

Puumessuilla.
Puumessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.–6. syyskuuta. Puumessut tuo toimialan
yritykset ja ammattilaiset saman katon alle. Tapahtuma esittelee saha- ja levyteollisuuden
uusinta

tekniikkaa,

monipuolista

puusepänteollisuutta

ja

huippunykyaikaista

puuntyöstöteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot.
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