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Element Logic yrityksenä

▪ Erikoistunut AutoStore-ratkaisuihin ja sitä tukeviin järjestelmiin

▪ Maailman ensimmäinen ja nyt maailman suurin

AutoStore- jälleenmyyjä, lähes 20 vuoden kokemus

▪ Toimii 14 Euroopan maassa

▪ +200 työntekijää ja määrä kasvaa koko ajan

▪ +150 asennettua AutoStore-järjestelmää

▪ +100m€ LV(+40% 2020)



Asiakkaitamme Pohjoismaissa ja Euroopassa

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpan43sjZAhVBuRQKHcYyBIAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.sag-ag.ch/de/unsere-bereiche/marktgesellschaften.html&psig=AOvVaw3TOAgR1B2ZyfXl85qEj7Oz&ust=1519911753364048
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm8d273sjZAhWGPRQKHUsTCRYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.itb-pim.de/konsumgueter.html&psig=AOvVaw20OOUHsAH1t4u4VT3tOvdZ&ust=1519911696368372
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ94ir4sjZAhWBaVAKHWieBsYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cim.de/referenzen-der-firma-cim-gmbh/referenzen-im-bereich-handel/gev-gmbh&psig=AOvVaw1TDfbvWSvUG2_ZFzVgexzR&ust=1519912741211129
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ8dmV4sjZAhVOa1AKHS7bDckQjRx6BAgAEAY&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Viking_Logo.svg&psig=AOvVaw0NFbftJB-IZtmhDxbVGHqq&ust=1519912696839377
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj74OW94cjZAhUFyaQKHc64DWAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.electronica-media.de/prj_808/view/index.cfm?nv%3D6.1%26LNG%3D1%26elb%3D808.1180.2134.8.573353%26pag_styp%3D5&psig=AOvVaw1JpBX7FKOM2SxmSBUSh233&ust=1519912501388644
http://exhibitors.bau-muenchen.com/de/ausstellerdetails/aussteller-marken/aussteller-marken-details/ID/642320/action/detail/controller/Exhibitors/
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kJCT38jZAhUJaxQKHTI6CjMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.easyfairs.com/de/automation-stage7-zurich-2019/automation-electronics-2019/besuchen/ausstellerkatalog/stand/697130/&psig=AOvVaw1Gxn8i-RLCPOh1xeNJJzop&ust=1519911885072557


Robotit Operaattoriportit
4 eri versiota

Laatikot
600*400mm
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AutoStore - Intro

Grid



Nopea asentaa

Nopea toimitusaika Skaalautuva suorituskyky ja 
kapasiteetti

Ekologinen ja 
energiatehokas

Takaisinmaksuaika on 
oikealla tasolla

Laajennettavissa
toiminnan aikana

Erittäin tilatehokas ratkaisu

Voidaan rakentaa erilaisilla
mitoilla ja muodoilla

Mikä tekee AutoStoresta erinomaisen?



Asiakascase XXL Norge

▪ Norjalainen B2C urheilutarvike/ulkoilu/kalastuskauppa, eCom ja kymmeniä kivijalkamyymälöitä

▪ XXL haki teknologiakumppania, joka pystyy kehittämään toimittamaansa ratkaisua yrityksen kasvaessa voimakkaasti

▪ Ja Element Logic toimitti: Norjassa on ollut käytössä vuosien varrella 8 erilaista kokoonpanoa, ratkaisu kehittyy aina

volyymin kasvaessa

▪ Kaikissa kohteissa käytetään myös Element Logicin eManager (WCS) AutoStoren optimointiin, inventointiin ja 

keräilyyn

“Meillä oli aluksi epäilyksemme AutoStorea kohtaan, mutta käyttöönoton jälkeen emme ole hetkeäkään katuneet
valintaamme”
XXL NO, logistiikkapäällikkö
Youtube-video, “Element Logic XXL”

2010
10000 laatikkoa 

väliaikaisissa 
tiloissa

Vain tekstiileille

”ALL-IN”

Järjestelmän 
muutto

2021
158 000 laatikkoa 

86 robottia
23 käyttäjäporttia

2010-2020
2013

Käyttöön-
otto

Ruotsissa

2020
Käyttöön-

otto 
Itävallassa

https://www.youtube.com/watch?v=xpNu3TIEafE&t=392s


Asiakascase GS Bildeler

▪ Norjalainen BMW/Mini varaosakauppa/tukku, B2B ja B2C

▪ Monet B2B tilaukset yhdistelmätoimituksia (lava+pientavara), B2C Pick&Pack mallilla

▪ Molemmissa kohteissa käytetään Element Logicin eManager(WCS) Autostoren toiminnan optimointiin, inventointiin

ja keräilyyn

▪ GS Bildeler haki ratkaisua, jolla he saisivat parannettua: 

▪ Ennustettavuutta

▪ Tilatehokkuutta

▪ Toiminnan ennakoitavuutta

▪ Toiminnan laatua

“Automaation johdosta pystymme nyt toimittamaan tuotteemme nopeammin kuin kilpailijamme”

Perustaja, GS Bildeler

2017 Keskusvarasto
12000 laatikkoa

10 robottia 
Greenfield

2020 Toinen järjestelmä
20 000 laatikkoa 

10 robottia
Rakennettu myymälän 

sisälle, myös tiskinoutoja

2017-2020

https://www.youtube.com/watch?v=xpNu3TIEafE&t=392s
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AutoStore ja Suomi

▪ AutoStore on maailmalla koeteltua ja hyväksihavaittua

teknologiaa, joka on laajalti käytössä, mutta Suomessa ollaan

vielä tuntemattomampia

▪ Element Logic ratkaisut käytössä kahdella toimialalla: 3PL ja 

verkkokauppa

▪ Huolto ja muut tukitoiminnot toimivat myös Suomessa, 

teemme aina palvelutasolupauksen ja reagoimme nopeasti

myös erilaisiin asiakastarpeisiin



Miksi suomalaisen logistiikkatoimijan kannattaa
vakavasti harkita Autostore-ratkaisua?

1. Saat juuri tarpeitasi vastaavan ratkaisun niin 
kapasiteetin, suorituskyvyn kuin muodonkin 
osalta

2. Pidät kilpailukykyäsi yllä toiminnan 
kasvaessa/muuttuessa, ilman riskejä 
pysähdyksistä 

3. Lyhyt ROI
4. Erittäin luotettava ratkaisu, 99,4% up-time
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