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Tampereella vastataan digitalisaation haasteisiin ja tehdään maailman parasta 

tuotannonsuunnittelua 

Syyskuun lopussa järjestettävillä Alihankinta 2016 -messuilla on yhtenä tämän vuoden teemana 

digitalisaatio. Jo vuodesta 1995 toiminut tamperelaisyritys SW-Development Oy (myöhemmin SWD) 

osallistuu messuille osana E-hallin Digitalisaation ratkaisijat messuosastoa ja uskoo vahvasti, että juuri 

digitalisaatio nostaa kotimaisen valmistavan teollisuuden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Nyt viimeistään on 

aika nostaa aihe tapetille! 

Valmistavan teollisuuden toimitusketjun suunnittelun ja ohjauksen rautaisen asiantuntijuuden ja oman 

huipputuotteen, SWDPES:n, avulla SWD vastaa tuotannon tehostamisen haasteisiin vahvana toimijana niin 

kotimaassa kuin rajojen ulkopuolellakin. 

- Vaikka suomalainen it-osaaminen on maailman huippua, olemme huomanneet, että kotimaiset 

teollisuusyritykset eivät ole lähteneet hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia parhaalla 

mahdollisella tavalla, toteaa SWD:n toimitusjohtaja Jan-Erik Westergård. 

- Aivan liikaa tehdään vielä kynä ja paperi -tekniikalla asioita, jotka voitaisiin ratkaista toimivan 
järjestelmän avulla tehokkaasti, reaaliaikaisesti ja koko tuotantoketjua hyödyttäen, jatkaa Westergård. 

Useat valmistavan teollisuuden yritykset mieltävät digitalisaation puhtaasti valmistuksen automatisointina 

ja robotiikan hyödyntämisenä. SWD painottaakin, että tuotannon tehostaminen ja optimointi alkaa 

toimitusketjun tehokkaasta suunnittelusta ja -ohjauksesta. SWD:n järjestelmän avulla 

tuotannonohjauksen suunnitelmat näkyvät ajantasaisena tietona tuotannossa. Jokainen työntekijä, 

alihankkijat mukaan lukien, näkevät työvaiheiden kulun tuotantoprosessin eri vaiheissa.  

Asiakkaista löytyy pienempien konepajateollisuuden edustajien lisäksi paljon myös isompia yrityksiä 

kuten Snellman, Metsä Wood, Raute ja Alihankinta 2016 -messuillakin pääyhteistyökumppanina toimiva 

Sandvik Mining and Construction. Digitalisaatiolla on asiakasyrityksissä tehostettu niin 

tuotannonsuunnittelua kuin koko toimitusketjun suunnittelua, ohjausta ja optimointia.  

SWD:ltä löytyy asiakkaita myös ulkomailta ja suunnitelmat laajempaan kansainvälistymiseen seuraavien 

vuosien aikana ovat suuret. Myös Tekes on lähtenyt tukemaan SWD:n kansainvälistymistä uskoen sen 

mahdollisuuksiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

-Uskomme, että voimme olla ratkaiseva kumppani teollisuusyritysten menestyspolulla. Teemmehän käsi 

sydämellä maailman parasta tuotannonsuunnittelua, kiteyttää Westergård, ja toivoo myös valmistavan 

teollisuuden johtajien ottavan digitalisaation sydämen asiaksi. 

Lisätietoja aiheesta asiantuntijoiltamme Aamiaisseminaarissamme 28.9.2016, kokoushuone Fokker & 

Pyry, klo 09.15-10.15. Tilaisuuden vierailevana puhujana Eero Plathin, Sandvik Mining and 

Construction. 

Lisätietoja voi kysyä myös toimitusjohtaja Jan-Erik Westergårdilta: puh. 040 541 4249, sähköposti: jan-

erik.westergard@swd.fi 
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SWD on Alihankinta 2016 -messuilla osastolla E711. 

www.swd.fi 

 

SWDPES (sanoista Production Efficiency System) -järjestelmällä yritys voi järjestää tiedot edistyneeseen 

digitaaliseen muotoon, jolloin tiedosta tulee visuaalista, helposti omaksuttavaa ja vaivattomasti jaettavaa. 

Tiedon voi jalkauttaa läpi toimitusketjun reaaliaikaisesti. Järjestelmän ja SWD:n asiantuntijoiden rautaisen 

tuotannonsuunnittelukokemuksen avulla saamme aikaan merkittäviä parannuksia yrityksen tuotannon 

optimointiin, tiedolla johtamiseen ja kilpailuedun vahvistamiseen 

 


