
Delfoi Planner hyötyjä 
Valmetilla

Valmet Technologies on valinnut Delfoi Planner -tuotannonohjausjärjestelmän globaaliksi APS/MES 

-ratkaisukseen. Ratkaisu on käytössä jo 39 tehtaassa USA:ssa, Aasiassa ja Europaassa.  

Delfoi Planner -ratkaisu vastaa tuotannon hienokuormituksesta globaalisti samalla, kun Valmet ottaa 

käyttöönsä uuden LN Infor toiminnanohjausjärjestelmän. 

Tuottavuutta APS/MES -ratkaisulla
Vaatimukset tuotannonohjaukselle ja -suunnittelulle 
ovat erityisen korkeat monesta syystä: service 
liiketoiminnassa muutokset ovat äkillisiä ja rajuja 
ja tuotantosarjat pieniä. Samassa suunnitelussa 
on mukana projektituotteita ja varasosatuotantoa. 
Valmetin uuslaitevalmistuksessa toimitusprojektit ovat 
pitkiä ja rakenteet vaativia. Tuotantotilaukset voivat 
muuttua suunnitelun aikana useasti.

Delfoi Planner mahdollistaa reaaliaikaisen 
tuotannonohjauksen ja -seurannan. 
Järjestelmä on joustava ja muokattavissa ja perustuu 
visuaalisuuteen ja on siten helppo käyttää ja omaksua. 
Valmet käyttää Delfoi Planner-ratkaisua, joka sisältää 
sekä suunnittelun (APS), että ohjauksen (MES) 
samassa järjestelmässä. Delfoi Planner on integroitu 
BaaN -toiminnanohjausjärjestelmään ja nyt uuteen 
LN Infor -järjestelmään kaksisuuntaisesti. Kaikki 
tuotantovaiheet aikataulutetaan nyt Delfoi Plannerissa.



Delfoi Planner toiminnallisuuksia Valmetilla ovat:
 � Tuotannon ja huoltojen hienokuormitus (APS)
 � Tila- ja projektihallinta
 � Henkilöstökalenterien suunnittelu
 � Tuotannon työlistat ja töiden edistymisen monitorointi (MES)
 � Läpinäkyvyys ja aikataulutus eri tuotantoyksiköiden välillä
 � Kaksisuuntainen integraatio LN Infor ja Baan -järjestelmien kanssa
 � Multi-instanssi tuki Valmetin sisäisestä pilvestä
 � Käyttäjäkohtaiset kieliversiot, näkymät ja oikeudet

Valmet
Valmet on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. Valmetin 
asiakkailleen tarjoamat kattavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat 
ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset sekä palvelut niiden kunnossapidon ulkoistuksesta ja tehtaiden ja 
voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. 

Tuotannon läpinäkyvyys on parantunut, muutosnopeus 
kasvanut ja samalla kokonaishallittavuus on 
parantunut. Ennen kaikkea tuotannonsuunnittelun 
ja –ohjauksen digitalisointi nopeuttaa vaihtoehtojen 
kokeilua ja toimintatapojen muutoksia myös jatkossa. 
Ja automaatio vähentää manuaalista työtä ja 
mahdollistaa resurssien ohjaamisen tuottavampaan 
toimintaan.

Satsaus tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmään tuo tuottavuushyötyjä
Valmet Technologies Oy:n General manager 
Tapio Viitanen raportoi saavutetuista hyödyistä 
Alihankintamessujen seminaarissa:

 � läpimenoajat nopeutuivat päätuotteilla 33%,
 � kapasiteetti kasvoi 20%,
 � tuotannonsuunnitteluperiodi lyheni viidestä 

kahteen viikkoon ja
 � toipumisaika häiriöistä viidestä yhteen päivään.


