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Admicom Oy toi teollisuuteen uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

Admicom Oy on laajentanut tämän vuoden aikana palveluliiketoimintaansa voimakkaasti teollisuu-

den toimialalle, kun yrityksen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmään on tuotu alan erikoispiirteitä 

palvelevia ratkaisuja. Adminet on alalla uudenlainen ohjelmisto, jossa yhdistyvät kaikki teollisuusyri-

tyksen toiminnot, kuten tuotannon- ja toiminnanohjaus sekä sähköinen taloushallinto.  

 

Uusi vaihtoehto teollisuuden yrityksille 

Admicom Oy on kotimainen talotekniikan ja rakentamisen kokonaisjärjestelmien markkinajohtaja. Vuoden 

2017 vaihteessa Admicomille siirtyi markkinoilla pitkään ollut, teollisuuden toimialalle räätälöity tuotannon-

ohjausjärjestelmä Adjutant. Liiketoimintakaupan myötä syvällinen tuotannonohjausosaaminen yhdistettiin 

Admicomin moderniin ja automatisoituun toiminnanohjausjärjestelmään. 

Kaikki toiminnot yhdessä järjestelmässä 

Adminetin yhdellä automatisoidulla ratkaisulla yritykset säästävät aikaa rutiinityöstä, parantavat kilpailukyky-

ään ja tehostavat prosessejaan. Järjestelmä on kehitetty yhdessä suomalaisten teollisuusyritysten kanssa, 

joten alan erityispiirteet on otettu alusta asti huomioon. Erityisesti tuotannonohjaukseen on toteutettu 

monta alan yrityksiä helpottavaa ratkaisua. 

• Tarjoukset helposti tuotantoon: Adminetin myyntitilauksilla tarjotaan asiakkaalle hänen tarvitse-

mansa kokonaisuus ja muutetaan se helposti edelleen tuotantotilaukseksi. Vanhan myyntitilauksen 

voi kopioida uuden pohjaksi ja tarvittaessa muokata hintoja, työvaiheita ja muita ehtoja. Tuotteen 

osto- ja myyntihistoria sekä tilaukset ja tarjoukset dokumentteineen jäävät järjestelmään talteen, 

mistä ne ovat helposti löydettävissä pitkänkin ajan päästä. 

• Helppo työjonojen hallinta sujuvoittaa tuotantoa: Tuotantotilaukseen liittyviä työjonoja hallitaan sel-

keässä näkymässä, jossa tuotannon tilannetta on helppo seurata. Tuotannon pullonkauloihin ehtii 

reagoida ajoissa, ja töitä siirtelemällä jonosta toiseen näkee muutosten vaikutukset välittömästi     

kokonaistuotantoon. Samasta näkymästä saa seurattua myös työvaiheiden valmistumisaikatauluja ja 

työkokonaisuuden tilannetta. Järjestelmä antaa työvaiheista tarkkaa jälkilaskentatietoa. 

• Dokumenttienhallinnalla laatua ja ajansäästöä: Kaikki tarvittavat dokumentit (esim. mittapöytäkirjat) 

saa tallennettua Adminettiin sähköisessä muodossa. Kun tieto löytyy yhdestä paikasta, työnjohdossa 

tai työntekijöillä ei kulu turhaa aikaa dokumenttien ja työohjeiden etsimiseen tai paperinpyöritte-

lyyn. Samalla varmistetaan, että työt tehdään aina uusimmalla revisiolla vähentäen turhaa työtä ja 

hukkakappaleita.  

Messutarjouksena Adminetin käyttöönotto alk. 0 euroa 

Admicomin messuosastolla voi tutustua lisää järjestelmään, joka on saanut teollisuuden yrityksiltä kiitosta 
erityisesti visuaalisuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Osastolla saa lisätietoa myös messutarjouksesta, 
jolla Adminetin käyttöönoton saa alkaen 0 euroa.  

Admicom Oy on Alihankinta-messujen osastolla C404, tule tutustumaan! 

Lisätietoa:  

Toimialajohtaja Jarmo Räihä, 050 599 4104 tai jarmo.raiha@admicom.fi 


