
Optiscan – varaston ja logistiikan ratkaisujen edelläkävijä 
Optiscan Group on toimittanut varaston ja kenttätyön ohjauksen 
ratkaisuja materiaali- ja tietovirtojen hallintaan jo yli 30 vuoden ajan. 
Jokaisena päivänä asiakkaamme käsittelevät puheohjauksen avulla 
yli viisi miljoonaa toimitusriviä.

Puheohjaus varastossa
Kasvata yrityksesi kilpailukykyä! 
Puheohjauksen avulla parannat työn tuottavuutta, 
asiakaspalvelua ja laatua.  



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.
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Varaston ohjaus puheella
Yleisin varastoprosessi, jossa puheohjausta käytetään, on keräys. 
Muun muassa toiminnan merkittävän tehostumisen ja keräys- 
virheiden vähentymisen ansiosta puheohjaukseen perustuvan rat-
kaisun takaisinmaksuaika on huomattavan lyhyt. Muitakin varaston 
prosesseja voidaan helposti ja tehokkaasti hallita puheohjauksen 
avulla. Järjestelmän käyttöliittymä antaa käyttäjälleen mahdolli-ärjestelmän käyttöliittymä antaa käyttäjälleen mahdolli- antaa käyttäjälleen mahdolli-älleen mahdolli-lleen mahdolli-
suuden kommunikoida taustajärjestelmän kanssa ihmiselle kaik-
kein luontevimmalla tavalla, suullisen viestinnän avulla, apunaan 
kuuloke-mikrofoniyhdistelmä ja vyöllä kannettava kätevän kokoi-
nen päätelaite.

Puheohjausjärjestelmä ohjaa käyttäjää reaaliajassa päivittäisten 
rutiinien hoidossa. Varastosaldojen päivitys on helppoa ja täysin 
ajantasaista. Yleisnäkymä tilausten toimitusstatuksiin auttaa työn-
johtoa ohjaamaan päivittäistä toimintaa. 

Käyttäjä antaa käskyn mikrofoniin ja saa tämän jälkeen ohjeet 
kuulokkeiden kautta. Toimeksianto, esimerkiksi kerättävät tilaukset, 
ladataan kannettavaan päätelaitteeseen, ja käyttäjä saa työtehtävän-
sä tiedot kuulokkeen kautta. Valmiit keräysrivit raportoituvat ohjaus- 
järjestelmään työnjohdon tarkasteltaviksi yksittäin reaaliajassa.

Tuottavuus - kädet vapaana, silmät vapaana
Käytettäessä puheohjattua järjestelmää ovat käyttäjän silmät koko 
ajan vapaana, ja hän kykenee keskittämään katseensa sinne mis-
sä työ tapahtuu. Kerääjä voi käyttää molempia käsiään tavaroiden 
käsittelyyn ja keskittyä olennaiseen, esimerkiksi keräystyöhön, eikä 
hänen tarvitse kantaa käsipäätettä mukanaa. Puheohjauksen avul-
la myös hallinnollisten tehtävien hoito yksinkertaistuu: enää ei tar-
vitse tulostaa, lajitella tai tarkistaa keräyslistoja manuaalisesti. 

Kun työntekijän ei tarvitse keskittyä keräyslistoihin, vähene-
vät keräysvirheet ja yksittäisen rivin käsittely vie huomattavasti 
vähemmän aikaa. Asiakkaidemme tuottavuus on kasvanut jopa  
10 - 35 % puheohjauksen käyttöönoton jälkeen. Puheohjaus 
lyhentää uusien työntekijöiden perehdyttämiseen käytettyä aikaa 
oleellisesti, mikä on erityisen suuri etu koulutettaessa sijaisia sekä 
kausiluonteisessa liiketoiminnassa, jossa henkilöstön vaihtuvuus 
on suuri. Puheohjaus soveltuu erityisen hyvin myös monikieliseen 
työympäristöön.

Työn laatu
Perinteinen lista- tai etikettikeräys on virhealtista ja vaatii keskitty-
mistä, minkä vuoksi työn laadun valvonta on erittäin tärkeää. Jatkuva 
laadunvalvonta kuluttaa aikaa, ja jokainen virhe heikentää asiakas-
tyytyväisyyttä sekä aiheuttaa kustannuksia. Puheohjattu keräys nos-
taa työn laatua oleellisesti. Tyypillisesti virheiden määrä vähenee yli 
75 % ja virhetaso on parhaimmillaan jopa alle 0,02 % jo muutamien 
päivien kuluttua järjestelmän käyttöönotosta. Laadun parantumisen 
mahdollistavat sekä työntekijän kädet ja silmät vapaaksi jättävä 
toimintatapa että järjestelmän vaatimat tarkastus- ja vahvistus-
kuittaukset, joiden avulla työntekijän tehtävät varmistetaan. 

Työympäristö
Jos keräystyössä käytetään paperilistoja tai käsipäätteitä, ovat 
työntekijän molemmat kädet ainakin osittain varattuna, jolloin 
tuotteiden keräys ja siirtely vaikeutuvat. Puhekeräystä käytettäessä 
molemmat kädet ovat vapaana, jolloin keräystehokkuuden lisäksi 
myös työergonomia paranee, mikä puolestaan vähentää kerättä-
ville tuotteille aiheutuvia vahinkoja sekä työntekijöiden sairaus-
poissaolojen määrää. Puheohjauksen käyttö vähentää työntekijän 
kokemaa työn paineen tuntua, ja työstressi vähenee selvästi, silti 
tuottavuus on oleellisesti aiempaa parempi. Myös trukkien käytöstä 
aiheutuneet vahingot vähenevät, kun työntekijä voi keskittyä jokai-
seen työvaiheeseen ilman tarvetta silmäillä käsipäätteen näyttöä 
tai paperinivaskaa.


