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Useimmiten puhejärjestelmää käytetään 
varastoissa keräykseen, mutta Lesstorilla sitä 
käytetään keräyksen lisäksi esimerkiksi myös 
ovien avaamiseen ja sulkemiseen puheen 
avulla. Puheohjausteknologiaa käytetään 
myös siirtohyllyjärjestelmän (MOVO) ja punni-
tusjärjestelmän ohjaamiseen. MOVO-hyllystä 
avataan oikea käytävä antamalla käsky mik-
rofoniin ja punnitusjärjestelmässä tuotteiden 
painotiedot päivittyvät tietojärjestelmään kun 
ne on lausuttu ääneen mikrofoniin. 

SEESAM AUKENE – ovet auki käskyllä!
OPTISCAN GROUP on toimittanut pakkasvarastointiin keskittyvälle Lesstorille varastoratkaisun, joka on yksi tämän het-
ken logistiikka-alan kiinnostavimmista. Venäjällä toimiva Lesstor käyttää puheohjausteknologiaa kaikkiin varaston toi-
mintoihin vastaanotosta ja hyllytyksestä keräykseen ja lähettämöön. Projekti on kokonaisuudessaan todella onnistunut, 
puheohjausjärjestelmä on tuottanut Lesstorille huiman 150 prosentin lisäyksen tuottavuuteen. 

Optiscan toimittajaksi laajo-
jen arviointien perusteella 
Projektin aluksi Lesstorilla analysoitiin kaksi 
vaihtoehtoista ratkaisua, joilla haettiin mak-
simaalisia hyötyjä mahdollisimman vähäisin 
kustannuksin ja muutoksin. Harkinnassa 
olleiden vaihtoehtojen – käsipäätteiden ja 
puheohjauksen – arvioimiseksi toteutettiin 
laaja testiohjelma. Seuraavan sivun taulu-
kosta ilmenevät tulokset testatuista varaston 
toiminnoista. Testien tulos oli selkeä. Puheoh-

jaus tuotti sekä tehokkuus- että tuottavuus-
mittauksissa jokaisen työtehtävän osalta 
paremman tuloksen kuin käsipääteratkaisu. 
Puhe oli parhaimmillaan jopa 63 prosenttia 
tehokkaampi kuin vastaavilla toiminnoilla 
varustettu käsipääteratkaisu. 

Puheohjaus oli Lesstorille käytännössä 
ainoa vaihtoehto, sillä mikään muu ratkaisu 
ei olisi taipunut kaikkiin Lesstorin tarpeisiin, 
kuten toimintaan kylmissä olosuhteissa. 
Lesstorin koko varastossa lähetysaluetta 



Optiscan Group
Optiscanin Abakus-ratkaisut tarjoavat tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä materiaali- ja tietovirtojen hallintaa tehostavia 
ratkaisuja perustuen puheohjaus-, Pick-n-Go®-, viivakoodi- ja RFID-teknologioihin. Ratkaisumme lisäävät varastojen, tuotannon 
ja kenttätoimintojen tehokkuutta. OptiCare™ -palvelut varmistavat projektin onnistumisen ja toimitetun ratkaisun tehokkaan 
hyödyntämisen. Optiscan Group toimii Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja osoitteesta www.OptiscanGroup.com. 
Tutustu myös verkkokauppaamme www.viivakoodi.fi.
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lukuun ottamatta työskentelylämpötila on 
vähintään –18°C, mikä asettaa suuret vaa-
timukset sekä työntekijöille että käytössä 
olevalle teknologialle. 

Toiminnan tehostamisen ohella työturval-
lisuus, hygieniavaatimukset ja työergonomia 
olivat painavia syitä valittaessa sopivinta 
järjestelmää. Myöskään puhejärjestelmien 
luonteeseen kuuluva kädet vapaana, silmät 
vapaana -toiminto ei olisi mahdollista muilla 
teknologioilla.

Mitattavissa olevat tulokset – 
nopea käyttöönotto
Optiscan toimitti puheohjausjärjestelmän 
ohjelmistot ja järjestelmään kuuluvat 
Vocollect-puhepäätteet todella lyhyessä ajas-
sa, järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön vain 
kuukauden testijakson jälkeen. Optiscanin pu-
heohjausjärjestelmän käyttöönoton tuloksena 
Lesstorin varaston tehokkuus on kasvanut 150 
prosenttia ja samaan aikaan Lesstor on kyen-
nyt vähentämään varaston henkilöstökuluja 
huimat 25 prosenttia. 

Aika per tapahtuma

Tapahtuma Käsipääte      Puhe Ajansäästö 
Puheella

Vastaanotto 3 min 39 s. 1 min 20 s. - 63,5%

Hyllytys 4 min 10 s. 2 min 12 s. - 47,2%

Keräys 4 min 35 s. 2 min 35 s. - 43,6%

Lähetys ei painon tarkastusta 3 min 10 s. 1 min 21 s. - 57,4%

Lähetys + painon tarkastus 4 min 25 s. 2 min 00 s. - 54,7%

Tulokset
•	 Virtaviivaistetut toimintamallit 

•	 Optimaalinen varaston käyttöaste

•	 Vastaanotettujen tuotteiden ja lähetysten tarkastukset

•	 Parantunut läpimenoaika (erityisesti ruuhka-aikoina)

•	 150 prosentin lisäys tuottavuudessa

•	 Yksi ratkaisu, joka kattaa kaikki varaston toiminnot tavaran 
vastaanotosta lähetykseen

Projektin tarkoitus

Rakentaa ja ottaa käyttöön uusimpaan teknologiaan perustuva varasto, joka täyttää pakastettujen elintarvikkeiden vaatimat korkeat 
hygienia- ja puhtausnormit.

Asiakas
•	 Prodkontrakt Group, OOO Lesstorin varasto, Moskova, 

Venäjä 

•	 Yksi suurimmista pakastetun lihan tukkumyyjistä Venäjällä

•	 Pakkasvarasto, lämpötila -18° C – -25° C

•	 Kolmikerroksinen varastorakennus, varaston koko 7000 m3

•	 Vastaanottoalueella saapuvan tavaran punnitus

•	 Lähettämössä tarkistepunnitukset 


