
EDUT  
KÄYTTÄJÄLLE
Mantsinen Insight™ kerää konekohtaisesti 
tietoa yli 150 datasignaalista, mikä nostaa sen 
markkinoiden kattavimpien seurantajärjestelmien 
joukkoon. 

Insight-palvelu mahdollistaa tiedonkeruun ja 
tiedon seurannan yksittäisestä tai useammasta 
materiaalinkäsittelykoneesta ajasta tai paikasta 
riippumatta. Pystyt seuraamaan esimerkiksi koko 
kaluston tuottavuutta, näet huoltokoodit ja muut 
tekniset tiedot. Näillä tiedoilla voit suunnitella 
huollot ja tarvittavat toiminnan seisokit 
etukäteen. 

Käyttäjäryhmät näkevät heille suunnattua tietoa, 
joka auttaa kehittämään jokaisen henkilökohtaista 
ammattitaitoa.

LIIKETOIMINNALLE
Insight tuottaa välitöntä 
tietoa koneen kunnosta, 
mikä auttaa ymmärtä-
mään ja parantamaan 
koneen suorituskykyä. 
Näiden tietojen avulla ko-
neinvestoinnista saadaan 
suurin mahdollinen hyöty 
ja lisäksi kone on miellyttä-
vä ja turvallinen käyttää. 

TYÖNJOHDOLLE
Insight tarjoaa kattavan 
kokonaiskuvan käynnis-
sä olevista toiminnoista. 
Työnjohdolle merkittävin 
etu on Insightin tuotta-
mat, läpinäkyvää päätök-
sentekoa tukevat faktat. 
Yhden tai useamman 
toimipaikan seurannasta 
saatu objektiivinen tieto 
tarjoaa päätöksenteon 
pohjaksi dataa, joka ei jätä 
sijaa arvailulle.

YRITYSJOHDOLLE
Insight nostaa toiminto-
jen seurannan kokonaan 
uudelle tasolle. Se tuottaa 
tietoa sijoitetulle pää-
omalle saadusta tuotosta 
ja raportoi tehokkaasti 
toiminnoista laatimalla 
esimerkiksi yleiskatsaukset 
useita kalustoja käyttävistä 
toiminnoista sekä toimin-
nasta työmailla.
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KESKEISIMMÄT KÄYTTÄJÄRYHMÄKOHTAISET HYÖDYT

OMISTAJA

VÄLITTÖMÄT HYÖDYT

• Koneen tiedot mil-
lä mobiililaitteella 
tahansa

• Raportoi kustannuk-
set ja tonnit

• Toiminnan 
 ennustettavuus ja  
käyttökustannukset

• Määräaikais- 
huoltojen ja tehok-
kuuden seuranta

 
VÄLILLISET HYÖDYT

• Kustannussäästöt

• Faktatiedot käytet-
tävissä, kun myyt 
käytettyä konetta

• Koneen käyttötiedot

• Reaaliaikainen 
seuranta

VÄLITTÖMÄT HYÖDYT

• Onnistut työssäsi 
paremmin ja pääset 
helpommalla

• Kovat faktat vrt. 
mielipiteet

• Huollot ja muiden 
seisokkien toteutus 
laadukkaasti

• Enemmän tietoa ja 
vähemmän arvailuja, 
mikä tukee suunni-
telmallista ja ennus-
tettavaa toimintaa

VÄLILLISET HYÖDYT

• Mahdollista seurata 
koneen tietoja, käyt-
tötunteja ja vikakoo-
deja viiveettä

• Varaosien tarve 
ennustettavissa

• Ei tarvitse turhaan 
juosta edes-takaisin

VÄLITTÖMÄT HYÖDYT

• Investoinnin ja 
sen käyttöasteen 
arviointi

• Ymmärrä kaikki 
investoinnistasi

• Toiminnan 
 tehokkuus, 
 ennustettavuus 
ja käyttöasteen 
kustannukset

• Mahdollisuus vertail-
la eri työmaita

• Laadukkaampi 
raportointi

VÄLILLISET HYÖDYT

• Kustannussäästöt

• Kaluston arvo 
liiketoiminnalle

• Välitön tiedon seu-
ranta, kustannukset 
tonnia kohden

• Dataohjattu toiminta

VÄLITTÖMÄT HYÖDYT

• Kehity paremmaksi 
koneen kuljettajaksi

• Ymmärrä työsi laatu

• Tunnista omat heik-
koutesi ja kysy tarvit-
taessa tukea

• Faktatietoa operoin-
tisi tehokkuudesta 

• Saa reilua kritiikkiä

• Hae oikeanlaista 
koulutusta

VÄLILLISET HYÖDYT

• Pystyt vertaamaan 
omaa työtäsi toisten 

VÄLITTÖMÄT HYÖDYT

• Olet tietoinen  työsi 
vaikutuksista ja ko-
neen tehokkuudesta

• Raportoi kustannuk-
set tonnia kohden

• Käytössä tietoa eikä 
vain valistuneita 
arvailuja

• Toimintojen 
läpinäkyvyys

• Tiedät varmaksi, 
mitä koneelta ja 
sen käyttäjältä sopii 
odottaa

VÄLILLISET HYÖDYT

• Ymmärrä täysin yk-
sittäistä konetta

HUOLTO YRITYKSEN 
JOHTO

KULJETTAJATYÖNJOHTO

MANTSINEN INSIGHT™

mantsinen.com


