
Automaation 
lisääminen yrityksen 

kasvun mukana. 
Case Fresh Servant



Leanware

Yli 20 vuoden kokemus kehitysprojekteista ja 
ohjelmistotoimituksista

Tavoitteenamme on rakentaa älykkäillä prosesseilla 
maailman kilpailukykyisimpiä yrityksiä



Tuotteidemme avulla 
saat koko toimitus-
ketjun haltuun
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Valmistuksen-

ohjaus 

Varastonhallinta



Tukku-, vähittäis- ja verkkokauppa, sairaanhoitopiirit



Teollisuus



Leanware is integrator
for global automation supplier



Ruoan
megatrendit
logistiikan
kannalta



Ruoan megatrendit
logistiikan kannalta

• Nimikkeiden määrä kasvaa

• Leima-aika lyhenee (ultratuore)

• Katteet pienenee

• Kauppojen vaatimukset tiukkenee



54kpl!!!
Yli vai alle 30kpl?



Ruoan megatrendit
logistiikan kannalta

• Nimikkeiden määrä kasvaa

• Leima-aika lyhenee (ultratuore)

• Kauppojen vaatimukset tiukkenee

• Katteet pienenee

Ostorivien määrä kasvaa ja arvo pienenee



Nimikkeiden ja rivien määrät kasvavat 

N
im

ik
e

id
e

n
m

ä
ä

rä

Rivien määrä päivässä

2019

? %
? %

2017

2023

? %
? %



Mitä Fresh 
Servant teki?



Miniload 2017 



Miniloadin kapasiteetti

Nimikkeiden ja rivien määrät kasvavat 
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Tila, teho ja keruupaikat ovat
loppumassa mitä nyt?
• Automaattitoimittajan ajatus: Toinen miniload

• Asiakkaan ajatus: Siirretään pienet uudet tuotteet pois

Nämä pois



Leanwaren analyysi

Nämä pois

Nämä pois

• Miniload kallis sekä toimitusaika liian pitkä

• Todettiin nopeasti, että häntien poisto ei vapauta miniloadista tilaa

tai hissikapasiteettia ja uuden keruulinjan footprint on iso. 



Leanwaren analyysi

Tulokset:

• Vuoteen 2023 volyymi nousee paljon

• Siirtämällä 9…15 tuotetta (High Runnerit) 

pois miniloadin kapasiteetti riittäisi 2023

• → High runnereille oma keräilyalue parvelle



High runner alue

• Sopiva tila löytyi parvelta

• Erittäin tehokas keräily, koska
tuotetiheys korkea

• Rakennustyö häiritsi minimaalisesti
tuotantoa



Nimikkeiden ja rivien määrät kasvavat 
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Nyt tarvitaan uutta

• Tehtaan pinta-ala tuplaantuu (uusi tuotanto ja logistiikka)

• Valmis 2022

• Tekniikkaa
• Shuttleja

• Robottikeräily high runnereille

• Manuaalikeräilyasemat

• Häntätuotteet kerätään miniloadista (olemassa olevan hyödyntäminen)



LeanwareWMS ohjaa kaikkea
Miksi?
• Fresh Servant on kokenut Leanwaren ketteräksi kumppaniksi.

• Kotimaiseen ohjelmistoon saadaan muutoksia nopeasti
busineksen kehittyessä. 

• Olemassa olevaa on pystytty hyödyntämään ilman isoja
investointeja

• Yhteistyön tuloksessa tilausrivin käsittelykustannusta on saatu
jatkuvasti laskemaan (Jatkuva parantaminen)



Automaation lisääminen yrityksen 
kasvun mukana

• Iso kasvu ja automaatioinvestoinnit ovat haastava yhdistelmä, 
mutta voi olla superpalkitseva.

• Kavutilanteessa pitää ulosmitata kaikki tehot olemassa olevasta
automaatiosta ja tiloista.



IMPROVE
IT`S OUR BUSINESS TO

YOUR BUSINESS


