DIGITALISOI TEHTAASI VAIN MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ!

FLIQ SMART FACTORY TOOLS

FLIQ
DIGITAL
LEAN
SITOUTA HENKILÖSTÖ
VAHVISTA TIIMIÄ
PARANNA TUOTTAVUUTTA

Fliq Digital Lean on tuottavuustyökalu mille tahansa tehdasorganisaatiolle.
Työkalu

mahdollistaa

reaaliaikaisen

kommunikaation

prosessien

tai

laatupoikkeamien hallintaan ja hälytyksiin, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja
nopeuttaa päätöksentekoa. Fliq Digital Lean mahdollistaa erinomaisen
yhteistyön

tiimien

välillä

tehdaslattialla

ja

lisää

tehdastoimintojesi

tuottavuutta.
Fliq Digital Lean on yksinkertaisin tapa digitalisoida tehdaslattiasi.
Se on osa Fliq Platformia ja saatavilla SaaS-palveluna.
Maksimoi tehokkuus ja minimoi hukka
Paranna tehtaan tuottavuutta
Aktivoi ja kirjaa kaikki sisäiset ideat ja
innovaatiot
Ylläpidä ja auditoi tehdasprosessisi

Tehosta lean-prosesseja ja paranna
tehdaslattian digitaalista kyvykkyyttä
Työskentele
tehokkaasti
ja
läpinäkyvästi tiimien, linjojen ja
toimipisteiden välillä
Vaikutus liiketoimintaan heti
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DIGITALISOI TEHTAASI VAIN MUUTAMASSA PÄIVÄSSÄ!

FLIQ
DIGITAL
LEAN

Työkalu, joka tukee jatkuvaa oppimista
ja kehittymistä Lean-matkallasi.

HINNOITTELU

Innovoi tiesi huipulle!

SUOSITUIN

BASIC

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Lean -prosessien ja
tehdastoimintojen
tuottavuuden kehittämiseen

Lean ja Operational Excellence

Isommille organisaatioille jotka
tarvitsevat räätälöintiä ja tukea

ammattilaisille jatkuvaan
tuottavuuden ja innovointitoiminnan
kehittämiseen

Parempaa tuottavuutta

Kaikki Basic paketin ominaisuudet,

Kaikki Professional paketin

päivittäisjohtamiseen Digital

lisäksi:

ominaisuudet, lisäksi:

Andon™ -työkalulla

Digital Kaizen ™ innovoinnin ja

Lähetä viestejä, hälytyksiä ja
palvelupyyntöjä yhdellä painalluksella
Reaaliaikaista tilannetietoa tehtaan
lattialta
Poista pullonkaulat, paranna
suorituskykyäsi
PC/tabletti/mobiilisovellus
Erittäin nopea etäasennus, jopa
kolmessa päivässä
Osa Fliq -platformia, integroituu
kaikkiin muihin alustan tuotteisiin

päivittäisen kehittämisen työkalu
Aktivoi ja sitouta organisaatiotasi ja

Räätälöidyt työkulut ja automaatio
Räätälöity käyttöliittymä
Integraatiot

kerää ideat ja innovoinnit talteen!
Kehitä tehdasorganisaatiosi
innovointikykyä

Digital 5S™ - auditointityökalu
positiivisen työympäristön luomiseen
ja tuottavuuden kehittämiseen
Organisoi ja auditoi tehdasprosessisi
Lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta

499€

799€

ALOITA TÄSTÄ

ALOITA TÄSTÄ

sis. 10 kohdetta, kk-kohtainen laskutus,
rajoittamaton käyttäjämäärä
+40€/lisäkohde/kk.
Ylösajo ja määrittely 4.200€

PYYDÄ
TARJOUS

sis. 10 kohdetta, kk-kohtainen laskutus,
rajoittamaton käyttäjämäärä
+40€/lisäkohde/kk.
Ylösajo ja määrittely 6.200€
(päivitys tasojen välillä 1.400€)

LASSI PUKKINEN
Co-Founder

Katso lisää fliq.io

lassi.pukkinen@fliq.fi
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Digital Lean BASIC
Digital Lean BASIC palvelun ytimenä toimii Digital Andon™ huoltokutsupalvelu jonka avulla seuraat
tehdaslattian suorituskykyä ja kehitystä reaaliajassa. Palvelun kautta voi lähettää viestejä, hälytyksiä ja
huoltokutsuja jopa yhden napin painalluksella. Palvelulla poistat tuotannon häiriöt ja pullonkaulat
tehokkaasti silloin kun ne ilmenevät ja nostat tehtaan tuottavuuden uudelle tasolle.

Palvelun toiminta
Häiriön tai vikaantumisen sattuessa tehdään järjestelmän kautta huoltokutsu erikseen määritetyille
vastaanottajille. Vastaanottaja saa huoltokutsut reaaliajassa ja ilmoittaa huollon vasteajan tai
huoltosuunnitelman. Huoltokutsuun voi lisätä mukaan tarpeelliset tiedot kuten vikaantumisen laajuuden
ja kriittisyyden sekä vapaamuotoisen selityksen ongelmasta. Kaikki tiedot tallentuvat myöhempää
prosessointia varten.

Digital Lean PROFESSIONAL
Digital Lean PROFESSIONAL on oikea ratkaisu tehdaslattian innovaatiotoiminnan johtamiseen ja
tuottavan työympäristön luomiseen. Palvelu sisältää kaikki BASIC versiosta löytyvät ominaisuudet ja
lisäksi

myös

Digital

tehdasorganisaation

Kaizen™

ja

Digital

5S™

kehittämään

ja

ylläpitämään

palvelut
jatkuvan

joilla

osallistat

kehittämisen

ja

toimintaa

aktivoit
ja

koko

tuottavaa

työympäristöä.

Palvelun toiminta
Digital Kaizen™ palvelu kerää talteen henkilöstön tekemät innovaatiot ja parannusehdotukset. Digital
Kaizen™ avulla voit analysoida annetut ideat sekä organisoida ja hallita ratkaisujen implementointia.
Monitoroit helposti myös saavutettuja hyötyjä. Palvelun käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi, jo
muutamalla painalluksella ja vapaamuotoisella viestillä saa tallennettua uusia kehitysideoita.
Mukaan voi liittää myös kuvia ja tiedostoja. Ja paljon muuta.
Digital Kaizen™ on ennen kaikkea työkalu innovaatiojohtamiseen millä voit yhdessä organisaation
kanssa kehittää tehdastyöympäristöä ja nostaa tehtaan tuottavuutta.
Digital 5S™ auditointityökalulla varmistat jatkuvan turvallisen ja tuottavan työympäristön toteutumista.
Se on organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä jolla pyritään välttämään
hukkaa poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa, parantamaan laatua ja turvallisuutta, sekä luomalla
visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka. Palvelun avulla voit määritellä, auditoida ja seurata
organisaatio- ja laitekohtaisesti tuottavuuden toteutumista.

Digital Lean ENTERPRISE
Digital Lean ENTERPRISE on suunnattu niille jotka vaativat maksimaalista integrointia ja räätälöintiä.
Palvelu sisältää kaikki PROFESSIONAL versiosta löytyvät ominaisuudet ja lisäksi palvelussa on
mahdollista

räätälöidä

ja

automatisoida

työkulkuja

sekä

integroida

palvelu

olemassa

oleviin

järjestelmiin. Lisäksi voidaan luoda räätälöityjä oman yritysilmeen mukaisia käyttöliittymiä ja näkymiä.

Digital Lean palvelua on kehitetty useamman vuoden ajan yhteistyössä Lean-toimintaa toteuttavien globaalien
suuryritysten kanssa. Palvelu tuottaa maksimaalista arvoa niille jotka haluavat tehdä tuottavuusloikan ja
digitalisoida tehdasympäristönsä vastaamaan tulevaisuuden smart factory vaatimuksia.
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