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SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -LISÄOSAN 
KONFIGUROINNIN PARANTAMINEN 

SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosa automatisoi aikaa vievät rutiinit ja vapauttaa 
suunnittelijan keskittymään suunnitteluun. CUSTOMTOOLSin käyttö on melko yksinkertaista, 
mutta käyttäjä pääsee hyödyntämään sitä kunnolla vasta sen jälkeen, kun se on konfiguroitu 
omien työskentelytapojen mukaisesti. Konfiguroinnin on todettu olevan asiakkaille liian 
haastavaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin ongelmat 
sekä esittää kehittämisehdotuksia konfiguroinnissa esiin tulleiden haasteiden ratkaisemiseksi. 
Tämä selvitystyö oli vain yksi vaihe CUSTOMTOOLS-lisäosan konfiguroinnin parantamiseksi. 

Opinnäytetyö aloitettiin tutustumalla CUSTOMTOOLS-lisäosan hyötyihin ja ominaisuuksiin. 
Selvitystyön aikana kommunikoitiin kasvotusten, puhelimen sekä sähköpostin välityksellä mm. 
asiakkaiden, jälleenmyyjien ja sovellusasiantuntijan kanssa. Varsinaisen selvitystyön aikana 
tehtiin kyselytutkimustyökalulla kyselyt, jotka jaettiin asiakkaille sekä jälleenmyyjille sähköpostin 
välityksellä.  

Selvitystyöstä saatujen tietojen avulla esitettiin työn päätulokset. CUSTOMTOOLS-käyttäjät 
arvostavat hyvää tuotetta ja sen useita hyötyjä, mutta sen konfiguroinnissa on parannettavaa. 
CUSTOMTOOLSin konfiguroinnissa avustamiseen tarkoitetut ohjeet täytyy yksinkertaistaa, 
järjestää paremmin ja täydentää selkeillä esimerkeillä. Asiakkaat kaipaavat modernia 
käyttöliittymää sekä konfigurointia, jota pystyy suorittamaan enimmäkseen yhdessä 
ohjelmistossa ja yhdellä näytöllä. CUSTOMTOOLS-käyttäjät tarvitsevat nopean ja yksinkertaisen 
käyttöönoton.  

Asiakkaiden sekä jälleenmyyjien näkökulmat konfiguroinnin ongelmista ja kehittämisideoista 
tulivat hyvin esille, kun ne koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Opinnäytetyössä tehdyn selvityksen 
avulla voidaan käsittää paremmin, millainen CUSTOMTOOLSin konfigurointi on todellisuudessa 
käyttäjille ja mitkä ovat heille suurimmat haasteet. Keskittyminen ainoastaan positiivisiin asioihin 
ei auta hankaluuksien ratkaisemisessa. Todelliset ongelmat täytyi ensin selvittää ja seuraavaksi 
ne voidaan ratkaista sekä kehittää tuotetta hyödyntämällä saavutettuja päätuloksia.  
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IMPROVING THE CONFIGURATION OF 
SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS 

The SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS add-on automates the routines that consume valuable time 
and releases the designer to focus on design.  Using CUSTOMTOOLS is quite simple, but the 
users can exploit it properly only after it has been configured according to their own working 
methods. The configuration has been verified to be too challenging for customers. The purpose 
of the thesis was to find out the problems of the configuration of CUSTOMTOOLS and to present 
development suggestions to solve the challenges that emerged in configuring. This research was 
only one step to improve the configuration of the CUSTOMTOOLS add-on. 

The thesis started by exploring the benefits and features of the CUSTOMTOOLS add-on. During 
the research the communication was done face to face, via phone and email, for example with 
customers, resellers and an application specialist. During the actual research, surveys made with 
a survey tool were shared with the customers and resellers via email.  

With the information gathered from the research the main results were presented. The users of 
CUSTOMTOOLS appreciate the good product and its many benefits, but its configuration can be 
improved. The instructions that are meant to assist during the configuration need to be simplified, 
put in better order and clear examples must be added. Customers need a modern user interface 
and configuration that can be executed using mostly one software and one screen. 
CUSTOMTOOLS users need fast and simple implementation. 

The views of the customers and the resellers on the problems of the configuration and the 
development ideas came to the fore when they were gathered into one entirety. With the research 
done in this thesis it is more understandable how the configuration of CUSTOMTOOLS is for 
users and what are the biggest challenges for them. Focusing only on positive things does not 
help solve the problems. The real problems had to be solved first, and then they can be resolved, 
and the product can be developed by utilizing the main results achieved. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn aihe, tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyön aiheena oli SOLIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosan konfiguroinnin pa-

rantaminen. CUSTOMTOOLS on ohjelmistotuote, joka sisältää monia työkaluja SO-

LIDWORKS-mallintamisohjelmistoon. CUSTOMTOOLS automatisoi monia SO-

LIDWORKS-ohjelmiston rutiineja tekemällä suunnitteluinsinöörin työstä paljon helpom-

paa. Suunnittelija voi keskittyä suunnitteluun käyttämällä hänelle tärkeitä työkaluja ja 

ominaisuuksia. Käyttämällä CUSTOMTOOLS-lisäosaa suunnitteluprosessit ovat joh-

donmukaisia, joustavia ja tehostavat tuotesuunnittelun tuottavuutta. (ATR Soft n.d.a.) 

Automatisointi on ajankohtainen monella alalla ja vaikuttaa positiivisesti ihmisen työelä-

mään ja tiedonhallinnan automatisointi on työn kannalta tärkeä teema. CUSTOMTOOL-

Sin käyttö on suhteellisen helppoa, mutta konfiguroinnissa on paljon parannettavaa. 

Suunnittelijoilla on vaikeuksia CUSTOMTOOLSin tarjoamien työkalujen konfiguroin-

nissa. Toisaalta suunnittelija on sovelluksen loppukäyttäjä ja useasti määrittelyt tekee 

sovelluksen asiantuntija, kuten jälleenmyyjä. Siitä olisi etua, että suunnittelijan olisi hel-

pompi tehdä perusmäärityksiä.   

Opinnäytetyön päämääränä on selvittää konfigurointiin liittyvät ongelmat ja esittää kehit-

tämisehdotuksia. Tavoitteena on selvittää CUSTOMTOOLSin käyttöönottoon liittyvät 

haasteet hakemalla mahdollisimman paljon palautetta sekä esittää etenkin konfiguroin-

tiin liittyviä kehittämisehdotuksia. Laajan projektin tarkoituksena on löytää keinoja, millä 

CUSTOMTOOLSin konfigurointia voitaisiin parantaa ja tehdä siitä helpompaa erityisesti 

asiakkaille. Tarkoituksena on aluksi opiskella CUSTOMTOOLS-lisäosasta sekä etsiä tie-

toa opinnäytetyön liittyvästä teoriasta mm. kirjoista ja artikkeleista. Itsenäisen opiskelun 

jälkeen tehdään tutkimusta CUSTOMTOOLSin parantamiseksi. Selvitystyön aikana tar-

koituksena on haastatella asiakkaita, jälleenmyyjiä sekä ATR-Softin henkilökuntaa, joilla 

on kokemusta CUSTOMTOOLS-lisäosan konfiguroinnista. Haastatteluiden lisäksi selvi-

tystyön tehtäviin kuuluvat mm. tutustuminen konfiguroinnin ohjeisiin ja kyselyiden teke-

minen asiakkaille sekä jälleenmyyjille.  
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1.2 Työn rakenne 

Opinnäytetyön alussa esitellään teoriaa tuotetiedon hallinnasta, tiedonhallinnan automa-

tisoinnista, yhteistyöstä SOLIDWORKS käyttäjien kanssa sekä suunnitteluohjelmistoista 

ja integroinnista. Sen jälkeen esitellään CUSTOMTOOLS-lisäosan hyödyt ja sen ominai-

suudet. Tutkimusosuudessa käsitellään CUSTOMTOOLSin konfigurointia ja käydään 

läpi varsinaista selvitystyötä. Lopuksi esitetään selvitystyön päätulokset, haasteet, jatko-

kehittämisideat sekä arvioidaan opinnäytetyön hyvyyttä. 

1.3 Toimeksiantaja 

Tämän työn toimeksiantaja on ATR Soft. ATR Soft on ohjelmistotalo, jonka missiona on 

tarjota yritysten liiketoimintaa kehittäviä ohjelmistoratkaisuja. Yritys sijaitsee Turussa ja 

on perustettu vuonna 2000. ATR Soft oli jo ensimmäisen vuoden jälkeen tärkeä ja kes-

keinen Nokian ohjelmistotoimittaja. Yritys nousi seuraavaksi Nokian ensisijaiseksi PDM-

palvelujen tarjoajaksi ja nykyään sen laaja toiminta kattaa monia liiketoiminnan alueita. 

ATR Softin monipuoliseen asiakaskuntaan kuuluu yksityisen ja julkisen sektorin yrityksiä. 

ATR Soft valmistaa sekä kehittää useita eri web- ja mobiilijärjestelmiä, IOT-ratkaisuja ja 

integroi järjestelmiä toisiinsa. (Reinilä n.d.)     
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2 TUOTETIETO JA TUOTETIEDON HALLINNAN 

TERMEJÄ 

Tuotetiedon hallintaan liittyviä termejä, joilla tarkoitetaan jotakuinkin samaa asiaa, on 

useita. Kaupalliset paineet ovat aiheuttaneet epäselvyyttä, kun järjestelmätoimittajat 

sekä konsultit ovat luoneet uusia termejä johtamaan erilaistumista. Painotuseroista huo-

limatta useilla termeillä on sama perusidea sekä toiminnallisuus kuin alkuperäisellä tuo-

tetiedon hallinta-käsitteellä. (Martio 2015, 47.)   

2.1 Määritelmä 

Teoreettisesti tuotetiedolla tarkoitetaan tuotteisiin liittyviä tietoja. Tuotteisiin liittyviä tie-

toja ovat mm. piirustukset, 3D-mallit, tilaukset, osaluettelot ja laskut. Tähän tapaan aja-

teltuna teollisuudessa toimivien yritysten melkein kaikki käsittelemät tiedot voitaisiin tul-

kita tuotetiedoiksi. Tuotetiedon hallinnassa tuotetiedolla tarkoitetaan kuitenkin yleensä 

varsinkin tuotteisiin liittyviä teknisiä tietoja. (Peltonen ym. 2002, 9-10.)   

2.2 Tuotetiedon hallinta 

Tuotetiedon hallinnalla on edelleen keskeinen tärkeys tuotekehityksessä. Rakenteiden 

hallinnan ja osien uudelleenkäytön näkökulmasta on tärkeää, että tuotetiedon hallin-

nassa käytettäviä periaatteita pohditaan kunnolla ja myöhemmin noudatetaan mahdolli-

simman tarkasti. PDM (Product Data Management) on tuotetiedon hallinnasta käytetty 

lyhenne. PDM-lyhennettä käytetään myös tuotetiedon hallinnan tarkoitukseen erikseen 

valmistetuista ohjelmistoista. (Hietikko 2015, 107.) Tuotetiedon hallinta voidaan jakaa 

useihin pääalueisiin, kuten esimerkiksi nimikkeiden hallinta, dokumenttien hallinta, tuo-

terakenteiden hallinta sekä muutosten hallinta (Martio 2015, 48). Tuotteisiin kuuluvan 

tiedon aitous, ajantasaisuus ja ripeä saanti ovat yritykselle tärkeitä tekijöitä monissa pro-

sesseissa. Tuotetiedon hallinnan tarkoituksena on aikaansaada edistystä kaikilla yllä 

mainituilla osa-alueilla. Tuotetiedon hallinnan parantaminen on prosessien kehittämistä, 

jota vahvistetaan hyödyntämällä yrityksen prosesseja tukevaa PDM-järjestelmää. (Mar-

tio 2015, 49.)   
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Yrityksessä on tarvetta olla järjestelmä, joka on tarkoitettu tiedostojen nimeämistä varten 

ja jonka perusteella tiedostojen etsiminen ja löytäminen onnistuu aina. Tiedostojen jär-

jestelmällisen nimeämisen ohella on oleellista, että muutokset ovat hallinnassa. Kaikkien 

projektien osallistuvien on tärkeää tietää, mikä tiedostoista on uusin revisio. Edellä mai-

nittujen asioiden lisäksi kokoonpanojen sekä piirustusten on oltava ajantasaisia. Tarpeel-

lista on myös varmistaa, että kaksi suunnittelijaa eivät muokkaa samaa tiedostoa, jos se 

ei ole kollegan tiedossa. Käytännössä yllä mainittujen asioiden huolehtiminen manuaali-

sesti on hankalaa. Siksi on kehitetty tuotetiedon hallinnan järjestelmiä eli PDM-järjestel-

miä, jotka pitävät huolta tuotteiden yhtenäisyydestä ja revisionhallinnasta. (Hietikko 

2015, 38.) Huolimatta siitä, että CUSTOMTOOLS käyttää tietokantaa, on tärkeää koros-

taa, että se ei ole PDM-järjestelmä. CUSTOMTOOLSin käyttäjä optimoi SOLIDWORKS-

tiedostoihin liittyvää datan hallintaa. PDM-järjestelmä puolestaan optimoi SO-

LIDWORKS-tiedostojen hallinnan. (ATR Soft n.d.b.) 

Tuotteeseen kuuluva informaatio koostuu edeltävän alaluvun mainittujen tietojen lisäksi 

mm. FEM-analyysin tuloksista ja projektisuunnitelmista. Tällaista informaatiota syntyy 

tuotteen elinkaaren aikana runsaasti. PDM-järjestelmän tarkoituksena on hallita ky-

seessä olevaa informaatiota. Tietovarasto, työnkulun ja prosessin hallinta, tuoteraken-

teen hallinta, osien hallinta ja projektien hallinta ovat PDM-järjestelmään sisältyvät pe-

rustoiminnot. Kaikki dokumentit tallennetaan tietovarastoon ja sen välityksellä niitä myös 

hallinnoidaan. Työnkulku ja prosessin hallinta varmistaa sen, että dokumentit ja suunni-

telmat liikkuvat järjestelmästä eteenpäin oikeassa järjestyksessä ja että muutokset suo-

ritetaan kontrolloidusti ja sääntöjen mukaisesti. Tuoterakenteen hallinta pitää huolta mm. 

osaluetteloista, tuotteiden konfiguraatioista ja asiakaskohtaisista räätälöinneistä. Osien 

hallinta on tarkoitettu huolehtimaan standardiosien etsimisestä, käytöstä ja valmistetta-

vien osien uudelleenkäytöstä. Projektien hallinta kattaa mm. eri prosessien välisen koor-

dinoinnin, resurssien aikatauluttamisen ja projektien seurannan. (Hietikko 2015, 107.) 

PDM-järjestelmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on ihmisten välisen kommunikoinnin pa-

rantaminen yrityksessä. Tuotteista keskustellaan yrityksessä samalla kielellä, sillä PDM-

järjestelmä painostaa sovittamaan yhteen tuotteisiin liittyviä käsitteitä sekä prosesseja. 

(Martio 2015, 50.)  
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2.3 Tuotteen informaation hallinta 

Tuotteen informaation hallinta (PIM, Product Information Management) on tuoteinfor-

maation ylläpitämistä keskitetysti. Nykyään useilla yrityksillä on laajat valikoimat ja useita 

tuotteita, joten niiden markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja on haastava käsitellä eri 

jakelukanavien myötä. Tuotteen informaation hallintaa käyttämällä johdonmukaisten tie-

tojen sekä eteenpäin vievän sisällön laatiminen on mutkatonta, ja niiden pohjalta voidaan 

luoda oikea asiakaskokemus. (Peltonen 2018.) PIM-järjestelmästä tuodaan tuotteeseen 

liittyvää erityyppistä dataa, ja sen voimin tietoa voidaan jakaa lisäksi asiakkaille ja muu-

alle yrityksen ulkopuolelle. PIM on kattavampi ratkaisu, kun yrityksen sisäisessä käy-

tössä oleva PDM, ja sen tavoitteena on yksinkertaistaa sekä nopeuttaa asiakkaan osta-

mista jakamalla rikastettua tuotetietoa. (Rautakoura 2018.) 

2.4 Tuotteen elinkaaren hallinta 

Tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM, Product Lifecycle Management) termiä käytetään 

nykyään tosi usein, ja se on prosessi, joka painottaa tuotteen ja tuoteyksilöiden tiedon 

hallintaa (Martio 2015, 47). Kyseessä oleva kokonaisvaltainen lähestymistapa alkaa uu-

sien tuotteiden kehittämisestä ja sisältää suunnittelun, valmistuksen, huollon ja tuotteen 

hävittämisen. PLM tuo yhteen ihmisiä, tietoa, prosesseja, liiketoimintajärjestelmiä ja ja-

kaa yrityksen ja yritysverkoston tuoteinformaatiolle perusrungon. (PLM Technology 

Guide 2008.) Tuotteen elinkaaren hallinnassa suunnitellaan tuote niin, että se sopeutuu 

jokaiseen elinkaaren vaiheeseen, eikä ainoastaan niin, että se toimii toivotulla tavalla 

(Hietikko 2015, 20). 

Tuoteperheen, tuotemallin sekä tuoteyksilön elinkaari ovat esimerkiksi joitakin tyyppejä, 

joita voidaan elinkaaressa erottaa. Tuoteperheen elinkaari määräytyy yrityksen tuo-

testrategian mukaan riippuen siitä, miten kauan yrityksellä on tarkoituksena ylläpitää tuo-

teperheen valmistusta. Yritys päättää myös tuoteperheeseen sisältyvän tuotemallin elin-

kaaren pituuden. Yksittäisen tuotteen elinkaari määräytyy sen käytön ja sattuman mu-

kaan. Tuoteyksilö on mahdollisesti käytössä useita vuosikymmeniä mutta se vois myös 

tuhoutua onnettomuudessa ja sen elinkaari jää tällöin tosi lyhyeksi. (Hietikko 2015, 20.) 
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2.5 Asiakkuudenhallinta 

Asiakkuudenhallinta (CRM, Customer Relationship Management) on Suomessa uusi ja 

moniulotteinen termi, joten sille ei ole olemassa yhtä täysin selkeätä käännöstä. Asia-

kashallinta, asiakassuhteen johtaminen ja asiakaspalvelu ovat vain muutamia esimerk-

kejä sopivista käännöksistä kyseessä olevalle käsitteelle. (Oksanen 2010, 21.) CRM-

termiä on kuitenkin korostettu viime vuosina paljon. 

Asiakkuudenhallinta tarkoittaa useita asioita. CRM voi tarkoittaa käsitettä toimintatavoille 

sekä tietojärjestelmille, joilla yritys organisoi ja hallitsee asiakkaitaan. Asiakkuudenhal-

linta voi olla prosessi, jolla hallitaan useita asiakaskohtaamisia kuten esimerkiksi mark-

kinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua. CRM voi tarkoittaa myös lähestymistapaa asiak-

kaiden tunnistamiseen ja saamiseen sekä toimintatapaa, jolla pidetään niistä kiinni. Lii-

ketoiminnan tietojärjestelmä on myös yksi asia, jota asiakkuudenhallinta voi mahdolli-

sesti tarkoittaa. Liiketoiminnan tietojärjestelmää hyödyntämällä suunnitellaan, aikataulu-

tetaan sekä johdetaan markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintaa. CRM tarkoittaa 

toisinaan myös liiketoimintastrategiaa, jolla hyödynnetään maksimaalisesti asiakkaiden 

kannattavuus, tuotot sekä tyytyväisyys. (Buttle 2009, ks. Oksanen 2010, 22.) 

2.6 Materiaaliluettelo 

Materiaaliluettelossa (BOM, Bill of Materials) eli osaluettelossa esitetään, miten nimike 

sisältää osinaan alemman tason nimikkeitä. Nimike on esimerkiksi komponentti, doku-

mentti tai työvaihe. Nimikkeen jokaisella revisiolla on oma osaluettelo. Jos on tarvetta, 

osaluettelossa pystytään yksilöimään osana käytettävän nimikkeen revisio. (Martio 

2015, 299.) 

Tuoterakenteiden havainnollistus materiaaliluetteloilla on graafisten kuvausten eli piirus-

tusten ohella satoja vuosia vanha kirjallinen käytäntö mallintaa tuotteita. Kaikkiin pienem-

mistä osista koostuviin komponentteihin liittyy osaluettelo, joka pitää sisällään tiedot 

komponentin osista rakenteen seuraavalla tasolla. Osaluettelo muodostuu riveistä, joilla 

on positiokoodi, komponentin tunniste, komponentin kuvaus ja spesifikaatio, mittayk-

sikkö ja määrä sekä lisätieto. (Martio 2015, 118-119.)   
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3 TIEDONHALLINNAN AUTOMATISOINTI 

3.1 Ajankohta ja kohteet 

Automatisointia voidaan nimetä asenteeksi, joka otetaan käyttöön silloin, kun joudutaan 

päivittäin suorittaa samaa tehtävää useita kertoja. Automatisointia aletaan käyttää esi-

merkiksi, jos suuri osa työpäivästä kuluu toistuvien ns. turhien tehtävien teossa tai jos 

paljon aikaa menee muuhun kuin varsinaiseen suunnitteluun. Automatisointia voi käyttää 

hyvin pienimuotoisissakin tehtävissä. Kannattaa miettiä sitä, miten helppoa jokin tehtävä 

on automatisoida ja mikä on siitä saatava hyöty. Suunnittelussa pienikin erehdys esimer-

kiksi tiedoston tallentamisessa voi johtaa kallisarvoiseen virheeseen. Automatisoinnilla 

tämäkin ongelma ratkaistaan ja vältytään isoilta kalliilta virheiltä. Automatisointi perustuu 

tavanomaiseen työskentelytapaan. Jos suunnitteluinsinöörin tietyt työtehtävät ovat tois-

tuvia tai kulkevat joka kerta saman kaavan mukaan, on melko hyvät mahdollisuudet sii-

hen, että ne voidaan automatisoida. (Simon 2018a.)  

Parhaiten automatisoitaviksi soveltuvat pitkästyttävät prosessit ja toistuvat työtehtävät. 

Automatisoitaviksi voidaan valita sellaisia tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä tehdä mutta 

vievät liikaa aikaa ja niiden merkitys työnteossa on vähäinen verrattuna esimerkiksi tär-

keän kappaleen 3D-suunnitteluun. Prosessit, joihin menee hukkaan arvokasta aikaa 

odottamisen takia ovat hyviä vaihtoehtoja suorittaa automaattisesti. Näitä prosesseja 

ovat mm. tiedostojen tulostaminen, tiedostojen konvertointi tai niiden lähettäminen sa-

massa projektissa työskentelevälle kollegalle. Automatisoimalla edellä mainitut proses-

sit, odottaminen poistuu niistä täysin, ja aikaa säästyy tärkeiden työtehtävien suorittami-

seen. Prosessit toteutuvat automaattisesti joko välittömästi, yön aikana tai samalla kun 

suunnittelija keskittyy olennaisiin tehtäviin. Koneinsinöörin työ on monipuolista, mutta 

suurin osa työpäivästä kuuluu olennaisesti olla käytettävissä ongelmien ratkaisemiseen 

sekä tuotteiden luomiseen ja kehittämiseen. Aikaa kuluu kuitenkin liian paljon muuhun 

kuin suunnitteluun. Suunnittelijan aika on tarkoitettu suunnittelua varten, joten monet 

muut tehtävät ovat automatisoitavissa. (Simon 2018a.)   
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3.2 Käyttötapa 

Jos päätös automatisoinnin käytöstä on tehty, sitä ei kannata ottaa käyttöön joka pro-

sessiin välittömästi. Aluksi keskitytään kriittisiin ongelmiin ja pyritään ratkaisemaan ne 

automatisoinnilla. Myöhemmin kun automatisointi on tutumpaa, voidaan alkaa miettiä 

mihin muihin työtehtäviin sitä on mahdollista soveltaa. Kokemuksen myötä tehdään pa-

rempia päätöksiä ja automatisoidaan niitä prosesseja, joihin siitä on eniten hyötyä. (Si-

mon 2018a.)            

Automatisointi voi olla yksinkertaista, eli helppo toteuttaa ja ymmärtää mutta monissa 

tapauksissa se saattaa olla myös monimutkaista. Automatisointi on hyvin selvää, jos 

vaikka tietyt tiedostot pitää konvertoida PDF-muotoon. Tämä tehdään määrittämällä etu-

käteen automaattinen prosessi, joka luo tarvittavat tiedostot, tallentaa ne oikeaan paik-

kaan ja nimeää oikean kaavan mukaisesti. Automatisoinnista voidaan tehdä myös mo-

nimutkaisempaa, jos määritetään tietyt käytännöt tai tehdään vaikkapa tarkistuksia en-

nen varsinaisen prosessin suorittamista. (Simon 2018a.)  

3.3 Edut 

Automatisoitaviksi soveltuvat prosessit ovat usein melko helppo selvittää tarkan pohdin-

nan jälkeen. Vaikeata on selittää esimerkiksi suunnitteluinsinöörille, että tutut ja turvalli-

set rutiinit voidaan automatisoida, mikä yleensä tehostaa työtä huomattavasti. Automa-

tisoinnilla voidaan parantaa monia prosesseja, ja sillä säästetään aikaa ja rahaa. Auto-

matisointi saattaa olla usein kallista mutta se on pitkän aikavälin investointi ja sen hyl-

kääminen on vielä kalliimpaa. (Simon 2018a.)     

Automatisointi on muutakin kuin vain ajan ja rahan säästöä. Yhdenmukaisuus on tärkeää 

suunnitteluinsinöörin työssä ja se saavutetaan automatisoinnilla poistamalla ihmisen te-

kemät virheet. Rahaa onnistutaan säästää poistamalla inhimillisten virheiden mahdolli-

suudet sekä käyttämällä säästettyä aikaa tärkeisiin työtehtäviin. Automaatiolla varmiste-

taan, että pakolliset tehtävät suoritetaan ja tarvittavat tiedostot siirretään oikeaan paik-

kaan moitteettomasti. Monikäyttäjäympäristössä ihmisillä on erilaisia tapoja työskennellä 

ja suorittaa tehtäviä. Automaation avulla ihmiset ohjautuvat noudattamaan sovittuja käy-

täntöjä. (Simon 2018a.)       
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Suunnittelun aikana dataa kertyy todella paljon. Manuaalisesti on haastavaa hallita yri-

tyksen kaikkien järjestelmien dataa ja lisäksi se aiheuttaa virheitä sekä vaatii paljon ai-

kaa. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja yritykset ottavat käyttöön uusia järjestelmiä, joista 

syntyy yhä enemmän dataa. Nykypäivänä on melkein pakko siirtyä automatisointiin, 

koska muuten työt hankaloituvat liikaa. Jokaisen on lyhyen pohdinnan jälkeen helppo 

ymmärtää, että automatisointi ehdottomasti kannattaa ottaa käyttöön ja hyödyntää sitä 

tiedonhallinnassa.  

Automatisointi helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijan työntekoa huomattavasti. Meneillään 

oleva työ joudutaan usein keskeyttämään hetkeksi tai siirtämään myöhemmäksi. Näin 

päädytään tekemään, jos on tarpeellista esimerkiksi muokata, tallentaa ja siirtää jotain 

tietoa tai jakaa sitä samassa projektissa työskenteleville kollegoille. Automatisointi rat-

kaisee hyvin todennäköisesti kaikki edellä mainitut ongelmat ja niiden lisäksi se säästää 

rahaa yritykselle sekä vapauttaa aikaa varsinaista työntekoa varten. Automatisoinnin 

avulla suunnittelija pysyy järjestelmällisenä ja keskittyy suunnitteluun.  
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4 TEKNINEN YHTEISTYÖ 

4.1 Tehokas yhteistyö työelämässä 

ATR Soft on joustava ja luotettava kumppani ohjelmisto-osaamisen alalla, ja se on yh-

teistyössä useiden eri organisaatioiden kanssa. ATR Softin yhteistyöhön perustuva toi-

mintamalli varmistaa ajan tasalla olevan sekä asiakkaiden tarpeita vastaavien ratkaisu-

jen tuotannon. Osaaminen monilta eri aloilta tekee mahdolliseksi kompaktin yhteistyön 

ja erinomaiset palvelut asiakkaille ja loppukäyttäjille. Yritys tekee yhteistyötä mm. tekno-

logian ja palvelualan toimittajien, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä jälleenmyyjien 

kanssa. Yhteistyö teknologian ja palvelualan toimittajien kanssa on kehittänyt ATR Softin 

asiantuntemusta teknologiaosaamisessa ja palvelujen tuotannossa. ATR Soft on yhteis-

työssä myös tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa. Tämän vuoksi se on aina vah-

vassa etuasemassa tarkkaillen trendejä, visioita ja uusia mahdollisuuksia. Jälleenmyyjät 

sen sijaan tekevät ATR Softin ohjelmistotuotteita maineikkaaksi ympäri maailman. Yh-

teistyö vie liiketoimintaa eteenpäin läpi verkoston. (ATR Soft n.d.c.)  

ATR Softilla on vahva asiakaskunta. Noin 18 vuoden aikana yritys on rakentanut luotet-

tavia suhteita sekä vahvan asiakkaista muodostaman kokonaisuuden. ATR Softin ratkai-

suja on toimitettu yli 5000 SOLIDWORKS-mallintamisohjelmistoa käyttävään yritykseen 

ympäri maailmaa. On olemassa neljä eri tasoa, joilla voi liittyä jälleenmyyjäksi. Valtuu-

tettu jälleenmyyjä, arvoa lisäävä jälleenmyyjä, Premium ratkaisujen toimittaja ja OEM 

(Original Equipment Manufacturer) kumppani. OEM-ohjelma muodostaa CUS-

TOMTOOLS-kumppanin korkeimman tason sillä se tarjoaa jälleenmyyjille yksinkertaisen 

lähestymistavan CUSTOMTOOLSin integroimiseksi omiin ratkaisuihinsa ja tuotevalikoi-

maansa. (ATR Soft n.d.d.) Opinnäytetyön varsinaisen selvitystyön aikana kommunikoi-

daan mm. sähköpostin välityksellä ja lähetetään kyselyjä CUSTOMTOOLS-lisäosan 

konfigurointiin liittyen jälleenmyyjille ja asiakkaille Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan 

sekä Australiaan. ATR Softin tehokas yhteistyö ulottuu moneen maahan asti.   

Yhteistyö on tarpeellista jokaiselle yritykselle ja ihmiset käyttävät sitä työelämässä lukui-

sia kertoja. Yhteistyö tehostuu silloin kun ihmiset arvostavat muita ja pyrkivät tekemään 

työtä yhteisillä tavoitteilla. Monialainen yhteistyö tuottaa innovatiivisia ja hyviä tuloksia, 

koska erilaiset osaamiset yhdistäen muodostuu tehokas kokonaisuus. Ilman tehokasta 
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yhteistyötä CUSTOMTOOLS ei olisi suunnittelijoiden käytössä ja kaikki suunnittelua te-

hostavat ominaisuuden jäisivät hyödyntämättä. CUSTOMTOOLSin käyttöönottoa ja 

etenkin konfigurointia ei voida parantaa ilman asiakkaiden eli SOLIDWORKS-käyttäjien 

apua. CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin parantamiseen tarvitaan osaamista usealta eri 

alalta sekä mielipiteitä ja työtä monilta ammattilaisilta. CUSTOMTOOLS-lisäosaa käyt-

tävät suunnittelijat tietävät mitä ongelmia heillä on ollut konfiguroinnissa. Jälleenmyyjät 

osaavat kertoa monien asiakkaiden ongelmat sekä kehittämistoivomukset ja CUS-

TOMTOOLS henkilökunta osaamisellaan pystyy toteuttamaan käytännössä kaikki tarvit-

tavat kehitykseen tähtäävät muutokset. Todennäköisesti lopputulos ei ole riittävän teho-

kas, jos konfigurointia tai esimerkiksi sen ohjeita muutetaan ilman kaikkien mielipiteitä 

huomioon ottaen. Vahva yhteistyö kerää useita mielipiteitä ja ratkaisee ongelmat tehok-

kaasti. 

4.2 Teknisen yhteistyön tärkeys 

Kaikilla yrityksillä on tavoitteena hyötyä digitalisaatiosta. Joillakin on strategiana pyrkiä 

hyödyntämään teknologiaa etupiirissä. Monet muut seuraavat markkinoita jatkuvasti ja 

hyödyntävät mahdollisuuksia, jos sellaisia ilmestyy. Digistrategiasta riippumatta merkit-

tävällä sijalla hyötyjen saavuttamisessa on innovaatio. Tuloksellinen innovaatio perustuu 

yhdessä luomiselle ja eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Yrityksen omien prosessien 

käsittämisen myötä, käyttäjien tarpeita ja haaveita hahmottamalla sekä aavistamalla lop-

pukäyttäjien tarpeita voidaan muodostaa digitaalisia innovaatioratkaisuja käytännössä. 

Kartuttavan ymmärryksen voimin voidaan yhdessä parantaa ratkaisuja, jotka hyödyntä-

vät liiketoimintaa ja laativat mieluisampia palveluita asiakkaan loppukäyttäjille. ATR Sof-

tin päämääränä on olla asiakkaiden luotettavuuden omaava teknologiakumppani ja tu-

kea heidän digistrategioiden täyttymistä. Avoimuus ja tavoite kaikkien osapuolien voit-

toon ohjautuviin tilanteisiin on tärkeä pala yrityksen kulttuuria. Arvo saa alkunsa nerok-

kaista tuotteista ja palveluista, tiedon kaupallistamisesta sekä voimavarojen tehokkaasta 

hyödyntämisestä. Palvelun tai tuotteen loppukäyttäjän ymmärtäminen on ratkaisevaa 

laadukkaiden ratkaisujen keksimiselle. Yhteistyö sekä yhteisluominen johtavat onnistu-

miseen. Vahvan osaamisen myötä, ATR Soft voi toteuttaa huomisen palvelut jo tänään. 

(ATR Soft n.d.e.)  
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Asiakkaat ovat yleisesti konservatiivisia eivätkä tahdo innovaatioita, jotka muuttavat tutut 

menettelytavat. Kun asiakas on omaksunut yhden rutiinin, hän asennoituu monesti tor-

juvasti uusiin ratkaisuihin, jotka velvoittaisivat hänet oppimaan täysin ennenkuulumatto-

man käyttäytymistavan. Sen tähden muutosvastarinta on asiakkaiden keskuudessa mo-

nesti melkoinen este. (Storbacka ym. 1999, 90.) 

Monet suunnittelijat käyttävät vanhoja tapoja eivätkä suostu päästämään niistä irti, koska 

mukavuusalueella pysyminen tuntuu helpolta ratkaisulta. Jos on mahdollisuus tuottaa 

nopeita ja parempia tuloksia, silloin ei ole syytä jatkaa työtä tutulla tavalla. Tekninen yh-

teistyö on tärkeä keino, jolla SOLIDWORKS-käyttäjät hyväksyvät muutoksen ja ymmär-

tävät, että asiat voidaan tehdä helpommin, jos uskalletaan lähteä pois omasta muka-

vuusalueesta. CUSTOMTOOLSin avulla voidaan siirtää omat työskentelytavat melko hy-

vin, joten on tärkeää yrittää tehdä muutos ja sopeutua käyttämään lisäosia, joiden avulla 

rutiinit automatisoidaan. Taitava markkinointi ja yhteistyöllinen kommunikaatio ovat avai-

met, joilla voidaan saada suunnittelijat ymmärtämään, että jokainen on parhaimmillaan 

keskittymällä omiin vahvuuksiin ja osaamisiin. Tekninen yhteistyö ei ole ainoastaan tuot-

teiden ja uusien lisäosien tarjoamista yhteistyökumppaneille, vaan se on myös ihmisten 

vahvuuksien yhdistämistä ja toisten auttamista. CUSTOMTOOLS säästää suunnittelijan 

aikaa ja auttaa keskittymään suunnitteluun. Yksin on vaikea päästä omasta mukavuus-

alueesta pois. Tekninen yhteistyö on tärkeää, koska sen kautta voidaan jakaa mahdolli-

simman monelle suunnittelijalle positiivisen asenteen automatisoinnista.  

4.3 Palautteen hyödyntäminen 

Asiakkaiden tarpeita korostava malli pohjautuu aika pitkälti kolmeen oletukseen. Monesti 

oletetaan, että asiakas on oman arvontuotantoprosessinsa ylivoimaisin tulkki. Toinen 

oletus on, että asiakas pystyy tarkastelemaan omaa toimintaansa ja selittämään tar-

peensa hyvin. Kolmas ja mahdollisesti huolestuttavin oletus on, että asiakas kykenee 

itse parhaiten identifioimaan tarpeidensa muutokset. Asiakkaan on selvästi hankalaa ku-

vata tarpeitaan siten, että muut ymmärtävät ne selkeästi. Asiakas on oman taidokkuu-

tensa vanki, joten asiakas pystyy ilmaisemaan vain niitä tarpeita, jotka liittyvät omiin 

osaamisiinsa. Yleensä asiakas ei tiedä mitä kaikkea on tehtävissä ja mitä on saavutet-

tavissa. (Storbacka ym. 1999, 89-90.) 

Asiakkuuslähtöisyys tarkoittaa uudenlaisien tilaisuuksien jakamista. Asiakkuutta ei käsi-

tellä tai paranneta ainoastaan kysymällä asiakkaalta, mitä tämä tahtoo. Todella tärkeää 
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on myös hyödyntää yrityksen omaa osaamista ja tutkia tarkasti, miten sitä pystyisi jaka-

maan asiakkaalle, jotta tämän arvontuotanto kehittyisi. Asiakkaita on tärkeä varustaa 

uusilla mahdollisuuksilla luoda arvoa, vaikka asiakas ei olisi vielä paljastanut niihin viit-

tavia tarpeitaan tai preferenssiään. Laajalla aikavälillä kilpailukyky määräytyy aika pitkälti 

siitä, onnistutaanko antamaan asiakkaalle tuoreita mahdollisuuksia. (Storbacka ym. 

1999, 91.) 

CUSTOMTOOLS-lisäosan konfiguroinnin parantamiseen pyrkivä selvitystyö suoritetaan 

mm. keräämällä palautetta kyselyiden ja haastatteluiden avulla SOLIDWORKS-käyttä-

jiltä eli asiakkailta. On tärkeä muistaa, että selvitystyö ei pitäisi perustua ainoastaan asi-

akkaiden palautteeseen, vaan on ehdottomasti tarpeellista myös opiskella itse konfigu-

roinnista ja tutkia jo olemassa olevia ohjeita. Tämän lisäksi on tarpeellista hakea sitä 

palautetta myös jälleenmyyjiltä, joilla on kokemusta CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista 

monelle asiakkaalle ja tietoa siitä, mitä ongelmia heillä todellisuudessa on. Jälleenmyyjät 

osaavat kuvastaa todelliset ongelmat todennäköisesti paremmin kuin monet asiakkaat. 

Selvitystyön aikana on tärkeä pohtia saatuja palautteita hyvin ja hyödyntää ainoastaan 

niitä, joista on oikeasti hyötyä. Asiakkaiden mielipiteet on hyvä ottaa huomioon mutta 

kaikki eivät välttämättä paljasta parasta mahdollista tapaa parantaa konfigurointia. Sel-

vitystyön aikana kannattaa pohtia, mikä palaute on aidosti hyödyllistä ja ottaa huomioon, 

että välttämättä kaikki asiakkaiden mainitsemat konfiguroinnin ongelmat eivät ole todel-

lisia, koska he eivät välttämättä tiedä jo olemassa olevaa ratkaisua. Sekin on tavallaan 

ongelma, että jotkut asiakkaat eivät tunnista olemassa olevaa ratkaisua. 
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5 SUUNNITTELUOHJELMISTOT JA INTEGROINTI 

5.1 Tietokoneavusteinen suunnittelu 

Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD, Computer-aided Design) tarkoittaa tietokoneen 

sekä ohjelmiston hyödyntämistä suunnittelussa. CAD nostaa suunnittelijan tuottavuutta 

ja parantaa työn laatua. Lopputuloksena on tavallisesti elektroninen tiedostomuoto, jota 

käytetään tulostamisessa, tuotannossa sekä jatkoanalysoinnissa. Nykyisin CAD-ohjel-

mistoja sekä järjestelmiä on useita erilaisia. Monesti CAD-sovellukset ovat jollakin tavalla 

erikoistuneita tietynlaiselle suunnittelutyölle. (all3D Oy n.d.) 

Tuotesuunnittelu on mahdollisesti havaittavin tuotekehitysprosessiin kuuluva osuus. 

Suunnittelun aikana käsitellään ja luodaan tietoa ja sen tarkoituksena on löytää sellainen 

rakenne, joka suorittaa asiakkaan tarpeen tuotteen toimintojen voimin. Tuotekehityspro-

sessi on laaja kokonaisuus ja se sisältää asiakkaan tarpeisiin liittyvän työn sekä kaiken 

toiminnan tuotannon käynnistämiseen. Tuotesuunnittelu aloitetaan konseptisuunnittelu-

vaiheen jälkeen tai sen lopussa ja erilaisista luonnoksista voidaan luoda tietokonemallit, 

joilla testataan ja arvioidaan niiden tuotettavuutta. Tuotesuunnittelun tavoitteena on laa-

tia tarvittavat dokumentit, joiden mukaan tuotanto onnistuu kokoamaan yhteensopivat 

osat sekä kokoonpanot. (Hietikko 2015, 12-13.) 

Tietokoneiden käyttö mallinnustehtävissä oli mahdollista kaikille suunnittelijoille vasta 

1980-luvun alussa, kun henkilökohtaiset PC-tietokoneet saapuivat markkinoille. Alussa 

suunnitteluohjelmien käyttämisen tavoitteena oli hyödyntää niitä kaksiulotteisessa maa-

ilmassa tapahtuvassa piirtämisessä. Ensimmäinen kolmiulotteinen ohjelmisto oli CATIA 

(Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application), jonka ensiversio ilmestyi 

vuonna 1982. Autodesk perustettiin samana vuonna, ja sen päämääränä oli henkilökoh-

taisessa tietokoneessa käytettävä CAD-ohjelma. Ensimmäinen parametrinen piirremal-

linnusohjelmisto julkistettiin vuonna 1988. Suosittu piirto-ohjelma AutoCAD levisi meka-

niikkasuunnittelijoiden käyttöön vasta 1990-luvun alussa. Vuonna 1995 julkistettiin en-

simmäinen Windows NT-versio Pro/E-mekaniikkasuunnitteluohjelmasta, ja samana 

vuonna tuli esiin helppokäyttöisen käyttöliittymän omaava SOLIDWORKS. (Hietikko 

2015, 14-15.) 
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5.2 SOLIDWORKS 

SOLIDWORKS on tietokoneavusteinen 3D-mekaniikkasuunnitteluohjelmisto. Paramet-

rista piirremallinnusjärjestelmää käyttäen voidaan mallintaa suunniteltava kohde hyödyn-

tämällä kolmiulotteista geometriaa. Kolmiulotteista tuotemallia pystytään hyödyntämään 

paljon tehokkaammin kuin kaksiulotteista piirustusta. Tutkittaessa mekaanisen laitteen 

toimintaa voidaan, selvittää helposti esimerkiksi osien törmäykset toisiinsa. SO-

LIDWORKS-ohjelmistoa käyttäen voidaan 3D-kappaleiden ansiosta saada esille toden-

näköiset kokoonpanossa tehdyt virheet, joiden takia osat eivät sopisi yhteen fyysisessä 

kokoonpanossa. Samasta kolmiulotteisesta mallista luodut piirustukset ovat kokoelmia 

ikkunoita, joiden kautta voidaan tarkastella mallia. Sen vuoksi jokainen 3D-mallissa ta-

pahtuva muutos päivittyy automaattisesti kaikkiin piirustuksiin, joissa se esiintyy. (Hie-

tikko 2015, 23.) 

Parametrisuudella tarkoitetaan sitä, että mallintamisen aikana on mahdollista, milloin ta-

hansa vaihtaa kohteeseen yhdistettyjä mittoja niin, että sen geometria muuttuu vastaa-

vasti. Piirremallinnus on prosessi, jonka aikana suoritetaan kohteen mallin kokoamista 

piirteistä. Kyseessä oleva prosessi aloitetaan peruspiirteen tekemisellä, johon lisätään 

toisiakin piirteitä niin, että lopputulokseksi aikaansaadaan kohteen tarkka malli. (Hietikko 

2015, 23.) Osa, kokoonpano sekä piirustus ovat mallinnukseen kuuluvat mallityypit. Osa 

eli fyysisen kohteen yksittäinen osa on joko valmistettava osa tai standardikomponentti. 

Kokoonpano kootaan yhdistämällä osia tai osakokoonpanoja. Piirustuksesta löytyy tar-

peellinen määrä projektioita sekä yksityiskohtia osista ja kokoonpanoista. Parametrisuus 

esiintyy SOLIDWORKS-ohjelmistossa myös osien, kokoonpanojen sekä piirustusten vä-

lillä niin, että yhteen kohteeseen tehdyt muutokset päivittyvät myös muihin kohteisiin il-

man mitään manuaalista työtä. (Hietikko 2015, 27.) Nykyään mekaniikkasuunnittelu suo-

ritetaan melkein aina parametrisella piirremallinnuksella. Nykypäivän moderni tuote-

suunnitteluprosessi vaatii useita muutoksia, joiden huomioiminen on yksinkertaisempaa 

hyödyntämällä parametrista mallinnusta. (Hietikko 2015, 25.) 

5.3 Toiminnanohjausjärjestelmä  

Toiminnan sekä talouden ohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning sys-

tem) on tietojärjestelmä, joka muodostuu monista toiminnallisista ohjelmistomoduuleista, 

joita ovat mm. taloushallinto, tuotanto, logistiikka, asiakashallinta, henkilöstöhallinto, 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

myynti ja huolto. (Granlund & Malmi 2002, 2004; Quattrone & Hopper 2005, Scapens & 

Jazayeri 2003, Newell et al. 2003, Poston & Grabski 2001, Hyvönen 2003, ks. Teittinen 

2008, 12.) Edellä mainitut itsenäiset ohjelmistomoduulit käyttävät yhtä yhteistä tietokan-

taa, integroituvat toisiinsa, siirtävät tietoa sekä vahvistavat liiketoimintaa funktionaalisten 

rajojen yli. Tämä osoittaa, että jossakin prosessissa tai toiminnossa jossakin päin maail-

maa järjestelmään lisätty informaatio on välittömästi käytettävissä koko järjestelmässä. 

(Teittinen 2008, 12.)  

Toiminnanohjausjärjestelmä ei ole ainoastaan kaupallinen ohjelmisto, joka koostuu 

edellä mainituista moduuleista. ERP-objekti muodostuu monissa näkymättömän todelli-

suuden suhteellisissa verkostoissa. Kyseessä olevat todellisuudet ovat järjestelmätoimit-

tajien uhkakuvatodellisuus, ihanteellinen todellisuus, liikkeenjohdon nyky- ja tavoiteto-

dellisuus sekä käyttäjien valkokaulus- ja tehdastodellisuus. Nämä todellisuussisällöt 

koostavat laajan kokonaisuuden, jota voidaan nimetä toiminnanohjausjärjestelmäksi. 

(Teittinen 2008, 171-172.) ERP on kiinteä sekä stabiili modulaarinen tietojärjestelmä 

mutta se on myös organisaatioon muotoutuva sekä prosessissa osallisena oleva meto-

dologia (Teittinen 2008, 175). ERP-keskeiseen toimintamalliin pohjautuvaa taloudellista 

toiminnanohjausta on kolme erilaista. Ensimmäinen on rakenteellinen, toinen on tilinpää-

tösinformaatioon perustuva ja kolmas on operatiivinen toiminnan ohjaus. Toiminnanoh-

jausjärjestelmän tukemana jokaista edellä mainittua voidaan osaltaan katsoa taloudelli-

sena toiminnanohjauksena. (Teittinen 2008, 179.) ERP-järjestelmällä on nykyään mer-

kittävä rooli yrityksen toiminnassa ja on tärkeä osa sen infrastruktuuria (Teittinen 2008, 

12). 

5.4 Integrointi ja sen hyödyt 

Yrityksessä on yleensä useita erilaisia tietojärjestelmiä, joilla täytetään eri toimintojen 

tarpeita. Piirustusjärjestelmiä on suunnittelua varten tavallisesti monia tai vähintään yksi. 

Lisäksi, tuotanto sekä osto ja myynti vaativat useasti omat toimintoja tukevat järjestelmät. 

Integroinnilla onnistutaan automatisoimaan eri järjestelmien välinen tiedonsiirto ja tarve 

lisätä sama tieto kahteen eri järjestelmään laskee. (Peltonen ym. 2002, 106-107.) Integ-

roinnilla tarkoitetaan eri ohjelmien välistä dialogia. Ohjelmistointegrointi on tehokas ko-

konaisuus, joka koostuu yhteen sulautetuista sovelluksista ja järjestelmistä. Integraation 

tekninen suoritus sujuu nopeasti, kun yhteen sulautetut järjestelmät ovat ennalta tuttuja. 
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Laadukas integraatio vaatii asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien hyvää ymmärtä-

mystä. Integroinnin lopputulos on huomattavasti parempi, jos integraation toteuttaja tie-

tää täsmälleen, mitä tietoja asiakas vaatii ja mihin hän haluaa niitä käyttää. Integroin-

nissa asiakkaan kuunteleminen on merkittävää. (Hanski 2017.)  

Käyttöjärjestelmiä, tiedonvälitystapoja ja tiedontallennustapoja on monia erilaisia, joten 

on epätodennäköistä, että ohjelmat pystyvät keskustelemaan suoraan keskenään ilman 

integrointia (Hanski 2017). Hanskin mukaan (2017) ”Ohjelmat ovat kuin maailman ihmi-

set: eri-ikäisiä, eri paikoissa, puhuvat eri kieliä ja viestivät eri keinoin”. Integraatio on 

usein välttämätöntä ottaa käyttöön, jotta ohjelmien välinen vuoropuhelu ja tietojen siirtä-

minen onnistuvat. Jos toisenlaisia järjestelmiä on vain muutama, integrointi asetetaan 

suoraan järjestelmien välisenä pisteestä pisteeseen integraationa. Jos järjestelmiä on 

useita, on myös kahdenkeskisiä yhteyksiä useita ja seuraamuksena on todennäköisesti 

monimutkainen integraatio. ESB (Enterprise Service Bus) on keskitetty integraatioalusta, 

jossa jokainen järjestelmä keskustelee suoraan vain jokaiselle yhteisen toimijan kanssa. 

Yhteinen toimija huolehtii tietojen lähettämisestä sekä tietomuotojen konversioista. Kä-

tevämmin skaalattavissa oleva integraatiotapa on edellä mainitun metodin käyttö. Tällä 

metodilla on yksinkertaisempaa lisätä uusia järjestelmiä, sillä integraattorin on tarvetta 

tehdä vain yksi yhteys uuden järjestelmän ja integraatioalustan välille, eli ei ole tarvetta 

rakentaa yhteyttä uudesta järjestelmästä jokaiseen vallitsevaan järjestelmään. Toinen 

tapa siirtää tietoja paikasta toiseen on käyttää ohjelmistorobotiikkaa. (Hanski 2017.)        

Integrointi on hyödyllinen tiedon siirtämisessä järjestelmästä toiseen. Integroinnin avulla 

saavutetaan suurta kehitystä, kun toiminta tehostuu ja laatu paranee. Eri järjestelmien 

välillä ei aina välttämättä ole integrointia, joten ainoa keino siirtää niiden välillä tietoa on 

manuaalisesti. Käsin kirjoittamalla olisi huomattavasti vaikeampi siirtää tietoa esimerkiksi 

asiakkuudenhallintajärjestelmästä toiminnanohjausjärjestelmään. Integroidun CRM-

ERP järjestelmän ansiosta toiminnanohjausjärjestelmä voi hakea osoitetietoja asiakkuu-

denhallintajärjestelmästä. Integroinnin avulla esimerkiksi yrityksen tuotesuunnitteluoh-

jelma voi samaten hakea osien saatavuustietoja varastonhallintajärjestelmästä. (Hanski 

2017.)      



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

5.5 Integroitu CAD-ERP-järjestelmä 

Suunnittelusta syntyvistä ideoista kehitetään tuotteita, joista kertyy paljon tärkeää dataa, 

jota ei haluta missään nimessä hävittää. Kyseessä olevaa dataa joudutaan käsittele-

mään joko manuaalisesti tai sitten helpommalla tavalla eli automaattisesti integraation 

avulla. Kun hyödynnetään automatisointia datan käsittelyssä, huomataan, miten paljon 

helpompaa se on verrattuna manuaaliseen käsittelyyn. Tämän lisäksi ymmärretään, mi-

ten arvokasta integraatio on. (Simon 2018b.) 

ERP-integraatiossa on tärkeää ottaa huomioon tietojen tuonti sekä vienti kahden järjes-

telmän välillä. Tietojen tuontia toiminnanohjausjärjestelmästä SOLIDWORKS-ohjelmis-

toon voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun etsitään toiminnanohjausjärjestel-

mässä jo olemassa olevia kohteita. ERP-järjestelmässä olevan nimikkeen attribuutit koh-

dennetaan SOLIDWORKS-tiedostojen attribuutteihin. Toinen tärkeä näkökohta ERP-in-

tegraatioon liittyen on tietojen vienti SOLIDWORKS-ohjelmistosta toiminnanohjausjär-

jestelmään. Tätä käytetään tyypillisesti automatisoimaan SOLIDWORKS-ohjelmistossa 

uusien nimikkeiden ja osaluetteloiden luomisen ERP-järjestelmään. Jos osaluettelot ja 

nimikkeet ovat jo olemassa, ne voidaan myös päivittää. Tietojen vienti vaatii toiminnan-

ohjausjärjestelmien mukaista räätälöintiä. Tästä johtuen ERP-integroinnit eivät ole aina 

samanlaisia. (Simon 2018b.) 

Toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa integroida ainakin kahden syyn takia. Ensinnäkin 

yrityksen CAD- ja ERP-järjestelmien data voidaan yhtenäistää ja toiseksi ERP-integraa-

tiolla on yleensä lyhyt takaisinmaksuaika. Tosin se on vaikeasti mitattavissa. Integraa-

tiota käyttäen dataa ei enää tarvitse syöttää useita kertoja moneen eri järjestelmään. 

Tiedot syötetään vain kerran ja ne siirtyvät automaattisesti myös muihin järjestelmiin. 

Kun suunnitteluohjelmistolla tehdyt kokoonpanot kasvavat suuriksi samalla myös virhei-

den mahdollisuus lisääntyy. Integraation avulla virhemahdollisuudet pienenevät ja datan 

tarkkuus paranee. Integraatiot ovat toisistaan erilaisia myös silloin, kun integroidaan sa-

maan toiminnanohjausjärjestelmään. Integraatiot voidaan toteuttaa niin, että ne tukevat 

yrityksen toimintatapoja. Integroinnin avulla voidaan vain muutamalla klikkauksella luoda 

materiaaliluetteloja sekä kohteita toiminnanohjausjärjestelmään. (Simon 2018b.) 

Integraatio ei ole maksutonta mutta ottaen huomioon toiminnanohjausjärjestelmien hin-

nat, sitä voidaan pitää suhteellisen edullisena. SOLIDWORKS-ohjelmistolla tehdyt ko-

koonpanot voivat koostua sadoista tai jopa tuhansista osista mutta voi olla myös, että 
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yrityksen isoimmat kokoonpanot koostuvat vain kymmenistä osista. Integraatiota hyö-

dyntämällä voidaan helposti luoda sekä päivittää kohteita ja osaluetteloita toiminnanoh-

jausjärjestelmään. (Simon 2018b.) 

 

 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

6 CUSTOMTOOLS-LISÄOSAN HYÖDYT 

6.1 Tuottavuus 

CUSTOMTOOLS sisältää useita aputyökaluja, joilla yritys säästää rahaa sillä ne nopeut-

tavat suunnittelua ja vähentävät suunnittelijoiden tekemiä virheitä. Ottamalla CUS-

TOMTOOLS-lisäosa käyttöön, suunnittelu SOLIDWORKS-ohjelmistolla on älykästä ja 

tehokasta. CUSTOMTOOLSin avulla päästään eroon toistuvista rutiineista kuten esimer-

kiksi tiedostojen nimeämisestä, eri osien etsimisestä, toiminnanohjausjärjestelmän päi-

vittämisestä sekä levyjen taivutuspiirrosten ja PDF-tiedostojen tekemisestä. (Hanski 

2018.) CUSTOMTOOLS automatisoi suunnittelussa toistuvat rutiinit ja avustaa suunnit-

teluinsinööriä koko projektin aikana. Suunnittelija voi keskittyä suunnitteluun ilman tois-

tuvia rutiineja. Sijoittamalla CUSTOMTOOLSin käyttöön sijoitetaan samalla säästöihin, 

joten projektit suoritetaan nopeammin ja vähemmällä vaivalla. Tuotteiden suunnittelutie-

toja on usein tarvetta käyttää uudelleen mutta siihen on harvoin tarjolla järjestelmällistä 

tapaa. CUSTOMTOOLS parantaa tuotteen suunnittelutietojen uudelleenkäyttöä huomat-

tavasti. (ATR Soft n.d.f.) 

6.2 Joustavuus 

Joustavuus on merkittävä etu, jonka CUSTOMTOOLS tarjoaa SOLIDWORKS käyttäjille. 

CUSTOMTOOLS konfiguroidaan aina asennuksen yhteydessä asiakkaan tarpeiden mu-

kaisesti. Suunnitteluinsinöörillä ei ole tarvetta vaihtaa tuttuja työskentelytapoja, koska 

CUSTOMTOOLS on räätälöity sopimaan käyttäjälle. Jokaisen suunnittelijan ja yrityksen 

tarpeet sekä työskentelyprosessit vaihtelevat. CUSTOMTOOLS hyväksyy suunnittelijan 

työskentelytavat ja se konfiguroidaan jokaisen tarpeiden mukaan. (Hanski 2018.) CUS-

TOMTOOLSin avulla suunnittelijan on mahdollista työskennellä tehokkaammin. Räätä-

löidyt lisäosat auttavat laajentamaan SOLIDWORKS-ohjelmistossa olemassa olevia 

ominaisuuksia. (ATR Soft n.d.f.) 
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6.3 Johdonmukaisuus 

Yhteiset käytännöt ja säännöt ovat tärkeitä jokaisen yrityksen projekteissa. Yhden pro-

jektin tekemiseen osallistuvat yleensä useita suunnittelijoita, joten yhteiset käytännöt 

ovat pakollisia. Suunnitteluprojektista kertyvä data ja useat tiedostot pitää olla tallennet-

tuna sovittuihin kansioihin ja nimetty määrätyllä tavalla. CUSTOMTOOLS tekee auto-

maattisesti kaikkien tiedostojen nimeämisen ja tallentamisen, joten tiedostot ovat aina 

määrätyissä kansioissa, oikeilla nimillä ja kaikkien suunnittelijoiden helposti käytettä-

vissä. (Hanski 2018.) Dataa voi helposti jakaa myös muille kuin CAD-käyttäjille. CUS-

TOMTOOLSin avulla suunnittelut standardisoidaan, koska kaikki projektissa työskente-

levät suunnittelijat käyttävät täsmälleen samoja käytäntöjä. Tällä tavoin johdonmukainen 

CUSTOMTOOLSin käyttö mahdollistaa sen, että tiedon laatu on parempaa. Tieto on luo-

tettavaa, hyödyllistä ja yksinkertaisesti kaikkien projektissa työskentelevien suunnitteli-

joiden löydettävissä. (ATR Soft n.d.f.)  
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7 CUSTOMTOOLS-LISÄOSAN KYVYT JA 

OMINAISUUDET 

CUSTOMTOOLSin useat ominaisuudet tuottavat kaikki edellä mainitut hyödyt yritykselle 

ja jokaiselle suunnittelijalle, joka niitä käyttää. SOLIDWORKS-ohjelmistolla mallintami-

nen helpottuu huomattavasti käyttämällä useita CUSTOMTOOLSin ominaisuuksia. Hyö-

dyllisiä ominaisuuksia, jotka nopeuttavat suunnittelijan työtä ovat mm. eräkäsittely, suun-

nittelun uudelleenkäyttö sekä tarkennettu haku (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. CUSTOMTOOLS-lisäosan kyvyt (ATR Soft n.d.f). 

Järjestelmällisyyttä on vaikea pitää yllä mutta tämänkaltaiset työkalut avustavat suunnit-

telijoita pitämään systemaattisesta työskentelystä kiinni. Opiskelemalla CUSTOMTOOL-

Sin kyvyistä ja etenkin käyttämällä niitä SOLIDWORKSin yhteydessä ymmärretään, mi-

ten paljon ne auttavat suunnitteluprosessin aikana. 
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7.1 Eräkäsittely 

Eräkäsittely on yksi CUSTOMTOOLSin tärkeä ominaisuus. Tulostaminen on helppo pro-

sessi mutta ilman CUSTOMTOOLS-lisäosan työkaluja se vie paljon aikaa ja vaatii liikaa 

odottamista. Pelkästään suunnitteluohjelmistolla tulostettavat tiedostot avataan kukin 

erikseen joka kerta, kun on tarvetta tulostaa tai konvertoida tiedostoja. Yllä mainittujen 

aikaa kuluttavien rutiinien lisäksi se johtaa inhimillisiin virheisiin, joiden takia on välttä-

mätöntä suorittaa prosessit uudestaan ja tuhlata jälleen kallisarvoista aikaa. CUS-

TOMTOOLS-lisäosalla on kyky tulostaa ja muuntaa tiedostot automaattisesti. SO-

LIDWORKS-ohjelmistolla mallinnettuun kokoonpanokuvaan eli useasta erillisestä kap-

paleesta muodostettuun kolmiulotteiseen malliin liittyy yleensä useita piirustuksia. Kaikki 

piirustukset tulostetaan samanaikaisesti sovitulla tulostimella, oikealla orientaatiolla sekä 

oikeaan kokoon. Yhteen kokoonpanoon liittyvät piirustukset ja kappaleet konvertoidaan 

tarvittaviin muotoihin yhtä aikaa. Monet suunnitteluinsinöörit siirtyvät Solid Edge 3D-

suunnitteluohjelmistosta käyttämään SOLIDWORKS 3D-suunnitteluohjelmistoa. Ongel-

maksi ilmaantuu se, miten vanhojen mutta tarpeellisten tiedostojen käyttäminen onnis-

tuisi myös jatkossa.  CUSTOMTOOLSin avulla voidaan konvertoida kaikki Solid Edge 

osa- ja kokoonpanotiedostot. Tiedostojen tulostamiseen ja konvertointiin liittyvät asetuk-

set määritellään etukäteen, joten nämä prosessit suoritetaan johdonmukaisesti ja vir-

heettömästi. Yksi toiminto käsittelee kaikki osaluetteloon kuuluvat tiedostot, sillä se si-

sältää tarvittaessa lukuisia tehtäviä. (ATR Soft n.d.g.) 

7.2 Ohut metallilevy -työkalut 

3D-mallintamisen aikana useihin prosesseihin kuluu tavallisesti paljon aikaa. Jos SO-

LIDWORKS-ohjelmiston yhteydessä ei ole käytössä CUSTOMTOOLS-lisäosaa, yhdes-

täkin SOLIDWORKS tiedostosta on yleensä haastavaa luoda DXF-tiedostoja, koska se 

vaatii useita vaiheita. Leikkausluettelon kohteiden ominaisuuksien (cut list items proper-

ties) hallinta pelkästään SOLIDWORKS-ohjelmalla on monimutkaista. CUSTOMTOOL-

Sin kautta voidaan työskennellä ilman edellä mainittuja rajoitteita. DXF-tiedostojen luo-

minen kappaleista ja piirustuksista automatisoidaan. Leikkausluettelon ominaisuuksien 

hallinta (cut-list property management) onnistuu kätevästi. Uusia custom properties -ar-

voja voidaan lisätä helposti leikkausluettelon kohteiden ominaisuuksiin (cut list items pro-
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perties). DXF-tiedostojen luominen kaiken tyyppisistä kokoonpanossa olevista ohut me-

tallilevy kappaleista tehdään vauhdikkaasti. Täysin integroitu ja laajennettu ominaisuus-

ruutu (property pane) mahdollistaa helppokäyttöisen leikkausluettelon kohteiden (cut list 

items) hallinnan. (ATR Soft n.d.g.) 

7.3 Raportointi 

Ainoastaan perustiedoilla varustettu osaluettelo on useasti turhan yksinkertainen mo-

nelle yritykselle eli se ei välttämättä aina täytä kaikkia yritysstandardeja. Kyseessä oleva 

osaluettelo vaatii hyvin todennäköisesti monia manuaalisesti tehtyjä muokkauksia. CUS-

TOMTOOLSin voimin luodaan custom properties -ominaisuuksia sisältäviä osaluettelo-

rakenteisia raportteja. Excel-mallipohjat määritellään etukäteen ja niitä käyttäen pääs-

tään tuottamaan raportteja, joita voidaan saman tien julkaista. Raporteissa on mm. upo-

tettu esikatselukuva. CUSTOMTOOLSin ominaisuuksia hyödyntäen tehdään entistäkin 

laajempia raportteja, joihin voidaan sisällyttää toiminnanohjausjärjestelmästä saatua da-

taa. (ATR Soft n.d.g.)     

7.4 Omaisuudenhallinta 

SOLIDWORKS Tab Builder on varustettu työkaluilla, joilla on mahdollista hallita omia 

custom properties -ominaisuuksia. Viimemainitut työkalut ovat kuitenkin vain peruskäyt-

töön sopivia. SOLIDWORKS 2018-versiolla on mahdollista luoda bounding box mille ta-

hansa mallille. CUSTOMTOOLS-lisäosan avulla on mahdollista laajentaa ja optimoida 

SOLIDWORKS-ohjelmistossa custom properties -ominaisuuksien hallintaa. Lisäksi, sillä 

voidaan luoda rajaava suorakaide (bounding box). Rajaava suorakaide on kappaleita ja 

kokoonpanoja varten ja se sisältää ylimääräisiä mitoituksellisia ominaisuuksia. CUS-

TOMTOOLS mahdollistaa SOLIDWORKSin omaisuudenhallinnan (property manage-

ment) laajentamista. Ominaisuuksia voidaan määrittää johdonmukaisesti ja lisäksi voi-

daan olla varmoja siitä, että kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat aina täytetty oikealla 

tavalla. (ATR Soft n.d.g.) 
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7.5 Tiedostojen hallinta 

Sekavat tiedostonimet voivat aiheuttaa lisää vaivaa ja työtä. Johdonmukaisuus on tie-

dostojen hallinnassa tärkeää. Yhtenä ongelmana on se, että suunnitteluprojekteissa 

työskennellään yleensä ryhmissä, joten järjestelmälliset tiedostojen nimeämiset saavu-

tetaan vain käyttämällä kaikille tiedostettua juoksevaa numerointia. Lisäksi joka kerta on 

tarvetta sopia, mihin paikkaan kaikki tiedostot tallennetaan. CUSTOMTOOLS nimeää 

kaikki tiedostot automaattisesti ja ne tallennetaan yhdenmukaisesti oikeisiin kansioihin. 

SOLIDWORKS-tiedostot hallitaan pohjautuen projekteihin ja osaprojekteihin, joten kaikki 

projektin parissa työskentelevät suunnittelijat pääsevät helposti käyttämään tarvittavia 

tiedostoja. Peräkkäisessä järjestyksessä olevat numerot jaetaan automaattisesti kaikille 

projektin parissa työskenteleville suunnittelijoille. Tiedostojen nimeäminen on täysin au-

tomatisoitu. (ATR Soft n.d.g.) 

7.6 ERP-yhteys 

Suunnittelun aikana yksi usein esiintyvä haaste on toistuva siirtyminen yhdestä sovelluk-

sesta toiseen silloin, kun on tarvetta työskennellä samanaikaisesti esimerkiksi toimin-

nanohjausjärjestelmällä ja SOLIDWORKS-ohjelmistolla. Jatkuva siirtyminen toiminnan-

ohjausjärjestelmään keskeyttää suunnittelun pahasti. Kaiken lisäksi, kun yritetään siirtää 

manuaalisesti jotain tietoa toiminnanohjausjärjestelmän ja SOLIDWORKSin väliltä, voi 

se johtaa virheisiin. Kyseessä olevat prosessit vaativat sen, että ERP ja siihen liittyvät 

työtehtävät ovat hyvin hallinnassa. CUSTOMTOOLSin avulla onnistuu sekä ERP -tuonti, 

että ERP -vienti. Vastaavia ERP-kohteita voidaan hakea ja liittää omien SOLIDWORKS 

custom properties -ominaisuuksien kanssa. Kun projekti on valmis, voidaan varmistaa, 

että tarpeelliset kohteet ja osaluettelot on päivitetty toiminnanohjausjärjestelmään. SO-

LIDWORKS-ohjelmistossa hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmässä käytettävissä 

olevaa tietoa ja päästään kätevästi luomaan sekä päivittämään ERP:ssä olevia kohteita 

ja osaluetteloja. Toiminnanohjausjärjestelmä ja SOLIDWORKS ovat täysin integroitu. 

(ATR Soft n.d.g.) 
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7.7 Tarkennettu haku 

Suunnittelun aikana esiintyy useita haasteita. Jos tiettyä mallikappaletta on vaikea löy-

tää, se joudutaan mallintamaan uudestaan, jolloin päädytään kahteen samanlaiseen 

kappaleeseen. Tarvittava mallikappale on tärkeä tunnistaa ja löytää nopeasti, jotta työtä 

päästäisiin jatkamaan mahdollisimman pian. Ilman CUSTOMTOOLS-lisäosaa joudutaan 

nimeämään tietty piirustus mallikappaleen mukaan, jotta se voitaisiin löytää helposti. 

CUSTOMTOOLSin kautta voidaan etsiä tiedostoja perustuen mm. tarkoin määrättyyn 

projektiin tai tiedostotyyppiin sekä käyttää vapaata hakua. Kyseinen haku onnistuu koska 

kaikki tiedostot indeksoidaan. SOLIDWORKS-tiedostot voidaan paikantaa kätevästi Win-

dows Explorer-ohjelmassa. Voidaan löytää ja avata myös tarvittavia piirustuksia riippu-

matta nimistä tai tallentamistavasta. Piirustuksen nimi voi olla erilainen kuin vastaavan 

mallikappaleen, joten voidaan luoda konfiguraatiokohtaisia piirustuksia. (ATR Soft n.d.g.) 

7.8 Suunnittelun uudelleenkäyttö 

Ensin on tunnistettava sijainti, jossa olemassa oleva mallikappale on käytössä ennen 

kuin voidaan turvallisesti alkaa tehdä siihen muokkauksia. Jos on tarvetta kopioida ko-

koonpanoja, ensin on syytä hallita tiedostojen nimeämistä ja päivittää ominaisuuksia. 

Kun on tarve kopioida tiettyä mallikappaletta, SOLIDWORKS-käyttäjillä on tyypillisesti 

hankaluuksia käyttää uudelleen jo olemassa olevia piirustuksia. CUSTOMTOOLS-lisä-

osalla voidaan samaan aikaan kopioida ja nimetä uudelleen kokoonpanoja sekä doku-

mentteja. Sillä selvitetään helposti myös missä kokoonpanoissa tietty kappale on käy-

tössä. Lisäksi voidaan kopioida sekä nimetä piirustuksia uudelleen silloin kun viitattua 

kappaletta tai kokoonpanoa kopioidaan. CUSTOMTOOLS-lisäosaa hyödyntäen ratkais-

taan myös suunnittelun uudelleenkäyttöön liittyvät ongelmat. Kuten edellisessä alalu-

vussa mainittiin, tiedostot indeksoidaan, joten voidaan tarkistaa, missä kappaleet ovat 

käytössä ja piirustukset mallikappaleiden kanssa kopioidaan automaattisesti. Kokoonpa-

noja kopioidessa, voidaan soveltaa yhteisesti määriteltyjä nimeämissääntöjä ja päivittää 

ominaisuuksia niiden mukaisesti. (ATR Soft n.d.g.) 



34 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

7.9 Yhteistyö 

Suunnittelijoilla on usein tarvetta jakaa dokumentteja ja metadataa alihankkijoiden tai 

toimittajien kanssa. Tavallisesti dokumenttien jako karsii taas aikaa varsinaisesta suun-

nittelusta, koska joudutaan käyttää sähköpostia, muistitikkuja tai pilvipalveluja kuten 

Dropboxia tai OneDrivea. CUSTOMTOOLSin avulla kaikki tarvittavat tiedostot muunne-

taan kaikkiin tarpeellisiin tiedostomuotoihin ja samalla operaatiolla ne ladataan tuotetieto 

pilveen (Product Information Cloud). Tuotteiden rakenteet julkaistaan vaivattomasti pil-

vialustaan ja jaetaan tietyille alihankkijoille. Kun julkaistaan tai ladataan päivitetty tuote-

paketti, voidaan lähettää automaattiset ilmoitukset tietoa tarvitseville. CUSTOMTOOLS 

on kytketty pilvialustaan mahdollistaen suunnittelun aikana syntyvän datan viennin pil-

veen ja sen jakamisen toimittajille. (ATR Soft n.d.g.) 
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8 TIETOA CUSTOMTOOLSIN KÄYTTÖÖNOTOSTA 

Tämän pääluvun tarkoituksena on esittää tietoa CUSTOMTOOLSin käyttöönotosta ja 

käydä lyhyesti läpi sen käyttöliittymä. Tavoitteena on mm. käsitellä asioita CUS-

TOMTOOLSin asennukseen liittyen, kertoa CUSTOMTOOLSin erilaisista versioista 

sekä tarkastella tärkeimmät työkalut, joita voidaan konfiguroida. Asennuksia on eri tyyp-

pisiä. CUSTOMTOOLS voidaan konfiguroida jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja 

etenkin konfiguroinnista on olemassa paljon tietoa, joten tarkoituksena ei ole laatia tark-

koja ohjeita käyttöönotolle tai käydä läpi yksityiskohtia. Tarkoitus on saada riittävän hyvä 

ymmärrys sekä asennuksesta että konfiguroinnista ja hyödyntää sitä varsinaisessa sel-

vitystyössä CUSTOMTOOLSin parantamista varten.  

8.1 Tietoa asennuksesta 

Ennen CUSTOMTOOLSin asennusta tarkistetaan järjestelmän vaatimukset. CUS-

TOMTOOLS asennus alkaa asennuskielen valinnalla. Seuraavaksi asennetaan CUS-

TOMTOOLSin edellytykset eli kaikki ohjelmakomponentit, joita CUSTOMTOOLS vaatii, 

jotta se toimisi. Sitten luetaan ja hyväksytään CUSTOMTOOLS loppukäyttäjän lisenssi-

sopimus. Lisenssisopimuksen hyväksymisen jälkeen täytetään tarvittavat asiakastiedot. 

Seuraavaksi valitaan asennustyyppi. Kokeiluversio (Trial Installation) asennetaan, jos 

halutaan asentaa paikalliseen työasemaan kaikki tarvittavat CUSTOMTOOLS-kom-

ponentit, mukaan lukien Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express. Kokeiluversio on hyvä 

vaihtoehto, jos tarkoituksena on kokeilla ja arvioida CUSTOMTOOLS-lisäosaa. Toinen 

asennustyyppi on Custom Installation, joka voidaan asentaa, jos tarkoituksena on valita 

manuaalisesti asennettavat CUSTOMTOOLS-komponentit. Tämä asennustyyppi kan-

nattaa valita, jos CUSTOMTOOLS-lisenssi on jo hankittu tai jos tuotteiden arvioinnille ei 

ole tarvetta. Lisäksi tämä asennustyyppi valitaan, jos tietokantapalvelin on jo erillään 

SOLIDWORKS-työasemista. CUSTOMTOOLSin YouTube -kanavalta löytyvät kolmet eri 

video-ohjeet asennuksia varten. Trial- ja Custom-asennusten video-ohjeiden lisäksi on 

video, jossa on ohjeet monikäyttäjäympäristön asennusta varten. (ATR Soft 2018a.) 
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8.2 Toimintaympäristö 

Esimerkkikaaviossa tarkastellaan CUSTOMTOOLS-lisäosan toimintaympäristöä (kuva 

2).  

 

 

 

Kuva 2. Esimerkkikaavio CUSTOMTOOLSin toimintaympäristöstä (ATR Soft 2018b). 

Server Side on osa CUSTOMTOOLSin ympäristöä ja se sisältää kaikki hyödylliset pal-

velinpuolen komponentit. Yksi palvelintietokone riittää kaikkien komponenttien asenta-

miseen. License Manager Service on Windows-taustapalvelu, jonka avulla hallitaan ja 

valvotaan kelluvia CUSTOMTOOLS-verkkolisenssejä. CUSTOMTOOLS-tietokannan 

tietokantamoottorina toimii CUSTOMTOOLS Database Server, joka pohjautuu Microsoft 

SQL Server -tietokantaan. Jos Microsoft SQL Server 2014 Express ei ole valmiiksi asen-

nettuna, se asennettaan automaattisesti asennettaessa CUSTOMTOOLS-tietokantaa. 

SOLIDWORKS Files on työryhmän käyttämien SOLIDWORKS-tiedostojen tarkka sijainti 
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(kuva 2). License Activation Server on CUSTOMTOOLS-valmistajan puolella oleva pal-

velinkone, jota käytetään ostettujen lisenssien aktivointiin sekä siirtämiseen. CUS-

TOMTOOLS-lisenssit aktivoidaan Internetin välityksellä ja työasemat sekä palvelimet yh-

distetään yleensä toisiinsa lähiverkon avulla (LAN, Local Area Network). ERP:tä voidaan 

tarvittaessa käyttää ominaisuusarvojen (custom property values) hakemiseen sekä 

viedä sinne erilaisia raportteja kuten esimerkiksi osaluetteloja. Dokumentin rakenne vie-

dään ulkoiseen järjestelmään käyttämällä kaikkia vietyjä tietoja sisältävää raporttitiedos-

toa (Report File). Raporttitiedosto on tavoitejärjestelmän tukevassa muodossa. (ATR 

Soft 2018b.) 

8.3 Hallintatyökalu 

CUSTOMTOOLSin hallintatyökalun (Administration tool) avulla hallitaan CUS-

TOMTOOLS-tietokantaa, profiilia, yksittäisiä käyttäjiä, käyttäjäryhmiä ja yhteyttä ulkoi-

seen datalähteeseen. Hallintatyökalu ei vaadi SOLIDWORKS-lisenssiä ja se on suunni-

teltu lisäosan pääkäyttäjän käytettäväksi. Yksi hallintatyökalun lisenssi riittää SO-

LIDWORKS CUSTOMTOOLS -lisäosan käyttämiseen myös monikäyttäjäympäristössä. 

CUSTOMTOOLS-palvelinta käytetään CUSTOMTOOLS-tietokannan tallentamiseen. 

Microsoft SQL Server Express Edition sisältyy CUSTOMTOOLSin asennukseen mutta 

lisäosa pystyy käyttää myös olemassa olevaa SQL-palvelinta. Palvelin, johon tietokanta 

asennetaan, tulee olla kaikkien eri käyttäjien käytettävissä. CUSTOMTOOLS-tietokantaa 

hyödynnetään muun muassa SOLIDWORKS-dokumenttien tiedostoviittausten (SO-

LIDWORKS Document file references) tallentamiseen. Tiedostoviittaukset (file referen-

ces) tallennetaan tietokantaan automaattisesti. Tuonti-toiminnallisuudella (Import functi-

onality) voidaan siirtää CUSTOMTOOLS-tietokantaan ne SOLIDWORKS-dokumentit, 

jotka on luotu ennen lisäosan käyttämistä. Samaa CUSTOMTOOLS-profiilia jakavat 

useat käyttäjät ja sinne voidaan tallentaa mm. custom properties -ominaisuudet, tulostus 

ja- muunnosprofiilit, tiedostojen nimeämissäännöt sekä kaikki muut asetukset. Pääsy 

CUSTOMTOOLS-tietokantaan onnistuu niille, jotka eivät käytä SOLIDWORKS-ohjelmis-

toa sekä SOLIDWORKS-käyttäjille vasta sen jälkeen, kun lisäosan käyttäjä on määri-

telty. Käyttäjäryhmien avulla hallitaan käyttäjiä ryhmien perusteella. Erilaisia oikeuksia ja 

lupia profiilin sekä tietokannan käyttämiseen tai muokkaamiseen voidaan määrittää eri 

CUSTOMTOOLS-käyttäjille, jotka kuuluvat samaan käyttäjäryhmään. (ATR Soft n.d.h.) 
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8.4 Tärkeät konfiguroitavat työkalut 

Sen jälkeen, kun CUSTOMTOOLS on aktivoitu, se käynnistyy ja suunnittelija pääsee 

käyttämään SOLIDWORKS-ohjelmistossa erilaisia CUSTOMTOOLS-työkaluja. On ole-

massa kaksi erilaista CUSTOMTOOLS-vaihtoehtoa: Basic ja Professional. Aluksi asen-

netaan Professional versio mutta sitten kun lisenssi on aktivoitu, valitun vaihtoehdon ra-

joitukset astuvat voimaan. Joitakin toiminnallisuuksia ei sisälly tiettyihin versioihin, mutta 

niitä päästään käyttämään rajoitetusti. Toiminnallisuudet, joita voidaan käyttää silloin kun 

dokumentteja ei ole avattuna SOLIDWORKS-ohjelmistossa, ovat kopiointi, tulostus ja 

konvertointi sekä asetukset (Copy, print & convert, import, options). CUSTOMTOOLS-

palvelimen ja CUSTOMTOOLS-tietokannan valitsemisen jälkeen ilmestyy sisäänkirjau-

tumisen valintaikkuna. Valintaikkunaan kirjaudutaan hallintatyökalussa määritetyillä tie-

doilla. (ATR Soft n.d.h.) 

Tuontityökalua (import tool) voidaan käyttää silloin, kun on tarvetta tuoda vanhaa suun-

nitteludataa CUSTOMTOOLS-tietokantaan. Vanhojen suunnittelutiedostojen tuonti 

CUSTOMTOOLS-tietokantaan antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää hakutoimintoa 

(Search functionality). CUSTOMTOOLS tuo kaikki Files to import -luetteloon lisätyt SO-

LIDWORKS-tiedostojen viitetiedot (references). Tämän lisäksi voidaan etsiä sekä tuoda 

luettelossa olevan 3D-mallin piirustuksia. (ATR Soft n.d.h.)  

CUSTOMTOOLS asetuksia (Options) käytetään konfiguroimaan mm. custom properties 

-ominaisuudet, erätulostukset, tiedostojen nimeämissäännöt sekä muut profiilin asetuk-

set. Sitä voidaan myös käyttää tietokanta-asetusten (Database Options) ja käyttäjä-

asetusten (User Options) hallintaan. Options käyttöoikeudet voidaan määritellä käyttäjän 

tai käyttäjäryhmien perusteella. Asetuksiin päästään CUSTOMTOOLSin hallintatyökalun 

kautta ja sen avulla voidaan myös määrittää tietokannan sekä profiilin asetusten käyttö-

oikeudet. CUSTOMTOOLS-asetuksiin päästään myös SOLIDWORKSin kautta. Profiilin 

asetuksia (Profile Options) käytetään konfiguroimaan erilaisia CUSTOMTOOLSin tarjo-

amia toiminnallisuuksia. Profiiliin tehdyt muutokset ovat välittömästi käyttäjien käytettä-

vissä. Kaikki hallintatyökalussa määritetyt käyttäjät pystyvät määrittelemään omat ase-

tukset. (ATR Soft n.d.h.) 

Automaattinen SOLIDWORKS-piirustuksien erätulostus onnistuu CUSTOMTOOLSin 

avulla. Erätulostusta hallitaan profiilien kautta ja tulostusasetukset määritetään esimer-
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kiksi SOLIDWORKS-piirustuksien paperin koon tai orientaation perusteella. Saman tu-

lostusprofiilin (Print profile) erilaisille arkkiformaateille voidaan määrittää useita tulostus-

asetuksia. Jos kokoonpano on avattuna, Print & Convert -kuvaketta napsauttamalla sen 

valintaikkuna avautuu ja samalla tulostusprofiilit välilehti on aktiivinen. Useita tulostus-

profiileja voidaan valita kerralla ja tulostettavat SOLIDWORKS-tiedostot eivät tarvitse 

olla avattuna SOLIDWORKS-ohjelmistolla. Tulostusasetusten tallentamiseen käytettä-

viä tulostusprofiileja voidaan määrittää useita. Jos tulostettavalle piirustukselle tarvitaan 

esimerkiksi tietty koko, se voidaan määrittää helposti. (ATR Soft n.d.h.) 

SOLIDWORKS-dokumenttien erämuuntaminen onnistuu helposti CUSTOMTOOLSin 

avulla. CUSTOMTOOLS automatisoi osien, kokoonpanojen ja piirustuksien muuntami-

set sekä tukee kaikkia 25 SOLIDWORKS-ohjelmistossa käytettävissä olevaa tiedosto-

muotoa. Profiilien kautta voidaan hallita tiedostojen muuntamiset ja profiilit voidaan mää-

rittää tulostustiedostotyypin, kuten esimerkiksi PDF:n tai DXF:n perusteella. Lisäksi voi-

daan määrittää muunnettujen dokumenttien tallennuspaikan säännöt sekä niiden nimeä-

missäännöt. Jos kokoonpano on avattuna, Print & Convert kuvaketta napsauttamalla sen 

valintaikkuna avautuu. Määritettyjen muuntamisprofiilien luettelo ilmestyy, kun napsau-

tetaan erämuunnoksen (Batch Conversion) painiketta. Useita muuntamisprofiileja voi-

daan valita kerralla ja muunnettavat SOLIDWORKS-tiedostot eivät tarvitse olla avattuna 

SOLIDWORKS-ohjelmistolla. (ATR Soft n.d.h.) 

CUSTOMTOOLSin omaisuudenhallinnan (Property Management) kautta voidaan hallita 

omien SOLIDWORKS-dokumenttien custom properties -ominaisuuksia. CUS-

TOMTOOLS-lisäosassa määritetyt custom properties -ominaisuudet tallennetaan auto-

maattisesti SOLIDWORKS-dokumenttien tiedosto-ominaisuuksiin (file properties). CUS-

TOMTOOLSin ominaisuuksien ruutu (Properties pane) voidaan räätälöidä jokaisen 

suunnittelijan tarpeiden mukaisesti ja tarjolla on monia työkaluja, joilla tämä tehdään yk-

sinkertaisesti. CUSTOMTOOLSin tarjoama ominaisuudet-ruutu (Properties pane) on 

täysin sulautettu SOLIDWORKS-ohjelmistoon ja se avautuu aina aktiiviselle komponen-

tille, jota ollaan valitsemassa. SOLIDWORKSin osa tai osakokoonpano voidaan valita, 

jos tietty kokoonpano on avattuna ja napsauttamalla ominaisuuksiin (Properties), valitun 

komponentin custom properties -ominaisuudet avautuvat. (ATR Soft n.d.h.) 

CUSTOMTOOLSin haku on tehokas hakuohjelma, jonka avulla käyttäjä voi helposti etsiä 

CUSTOMTOOLS-tietokannasta kaikki tarvittavat SOLIDWORKS-tiedostot. CUS-

TOMTOOLSin avulla on mahdollista myös erilaisten hakukriteerien käyttö dokumenttien 

etsimisessä. Vapaan haun lisäksi voidaan etsiä tiedostoja SOLIDWORKS-tiedostojen 
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tyypin perusteella tai projektin sekä ominaisuuden arvon (property value) mukaan. Käyt-

täjällä on mahdollisuus määrittää, mitkä custom properties -ominaisuudet ovat saatavilla 

CUSTOMTOOLSin haku -ruudussa (search pane). Edellä mainittuun hakuun päästään 

SOLIDWORKSin tehtäväruudun (Task Pane) kautta ja useita hakukriteereitä voidaan 

yhdistää ja suorittaa tarkennettuja hakuja. SOLIDWORKS-tiedostot voidaan raahata ja 

pudottaa hakutuloksista 3D-mallin alueelle. (ATR Soft n.d.h.) 

CUSTOMTOOLSin avulla saadaan oletusraporttimalli, joka koostuu BOM-rakenteesta, 

SOLIDWORKSista takaisin saadusta metadatasta, CUSTOMTOOLS-lisäosassa määri-

tetyistä ominaisuuksien arvoista (property values) sekä esikatselukuvasta, joka voidaan 

myös upottaa raporttiin. Oletusraportti luo osaluettelon Exceliin. Kyseessä olevat Excel-

raportit voidaan myös konfiguroida sekä räätälöidä erityisten tarpeiden ja vaatimuksien 

mukaisesti. Excel-raporttia hallitaan profiilien kautta ja oletusraportin voidaan helposti 

konfiguroida custom properties -ominaisuuksien kautta tai SOLIDWORKSin ominaisuuk-

sia käyttäen. Jos kokoonpano on avattuna, napsautetaan vientikuvaketta, jonka jälkeen 

vientivalintaikkuna avautuu ja valitaan Excel-profiili. Kokoonpano, josta raportti on tarkoi-

tus luoda, ei tarvitse olla avattu SOLIDWORKS-ohjelmistolla. Vientivalintaikkunaan 

päästään myös CUSTOMTOOLSin hakutuloksista. (ATR Soft n.d.h.) 

CUSTOMTOOLSin avulla voidaan automatisoida tiedostojen nimeäminen sekä SO-

LIDWORKS-dokumenttien tallentamistapan. CUSTOMTOOLS käyttää property value 

arvoa tiedostojen luomiseen. Useita custom properties -ominaisuuksia voidaan yhdistää 

ja luoda uusi ominaisuus, jota voidaan jälkikäteen käyttää tiedostonimen luomiseen. Li-

säksi voidaan luoda eri käyttäjien kesken automaattisesti jaettuja sekvenssejä. Ensin 

luodaan uusi malli SOLIDWORKS-ohjelmistossa ja seuraavaksi avataan ominaisuudet 

ruutu (properties pane), johon voidaan täyttää tiedostonimenä käytetyt ominaisuudet ja 

tallentaa dokumentti. (ATR Soft n.d.h.) 

CUSTOMTOOLS-lisäosalla voidaan hallita projekteja. Projektien avulla SOLIDWORKS-

dokumenttien hallinta yksinkertaistuu. Kaikki CUSTOMTOOLS projektit voidaan konfigu-

roida siten, että dokumentit ovat aina tallennettu oikeaan kansioon sekä oikealla nimellä. 

Myös oletusominaisuusarvot (default property values) ladataan automaattisesti sen jäl-

keen, kun projekti on valittu ominaisuudet-ikkunasta (properties pane). CUSTOMTOOL-

Sin käyttäjä voi tarvittaessa määrittää projektirakenteen mukaan lukien osaprojektit (sub-

projects). Tietyt tiedostonimeämiset sekä tallentamistavat määritellään jokaiselle projek-

tille. Kokoonpanoille, osille sekä piirustuksille voidaan määrittää oletusominaisuusarvot 

(default property values). (ATR Soft n.d.h.) 
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Projekteihin päästään CUSTOMTOOLSin ominaisuudet ruudusta (properties pane). Kun 

projekti on valittu, kaikki projektiin osoitetut oletusominaisuusarvot (default property va-

lues) latautuvat automaattisesti. Tallentaminen määrättyyn kansioon tapahtuu sen jäl-

keen, kun napsautetaan ’’OK’’ painiketta. Projekteihin päästään myös CUSTOMTOOL-

Sin kopiointi- ja haku toiminnallisuuksien kautta. (ATR Soft n.d.h.) 

SOLIDWORKS kokoonpanoon viitatut komponentit voidaan kaikki kopioida sekä nimetä 

uudelleen käyttäen kopiointitoimintoa. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa myös muuttaa 

kopioitavien dokumenttien ominaisuuksien arvoa (property value). Kyseisellä toiminnolla 

voidaan myös päivittää ominaisuuksien arvot (property value) SOLIDWORKS-doku-

mentteihin. Kopioinnin avulla käyttäjän on mahdollista helposti kopioida sekä nimetä tie-

dostoja käyttäen olemassa olevia CUSTOMTOOLS-lisäosassa määritettyjä tiedostojen 

nimeämissääntöjä sekä tallentamissääntöjä. Dokumentteja voidaan lisätä käsiteltävään 

tiedostoluetteloon, kun ei ole dokumentteja avattuna SOLIDWORKS-ohjelmistossa. Tä-

män jälkeen dokumentit voidaan lisätä kopiointiruudusta (copy pane). Aktiivisen 3D-mal-

lin lisääminen onnistuu valitsemalla tarvittava osa tai kokoonpano ja sen jälkeen nap-

sauttamalla kopiointia, joka löytyy CommmandMagerista tai CUSTOMTOOLS-valikosta. 

(ATR Soft n.d.h.) 

8.5 Käyttöliittymä 

Seuraavaksi esitetään tietoa CUSTOMTOOLS-käyttöliittymästä. CUSTOMTOOLS käyt-

tää single-window integrointimallia sen useimmissa komennoissa. Single-window integ-

rointi tarkoittaa, että komennot hyödyntävät erilaisia sivupaneeleja ponnahdusikkunoi-

den sijaan. Komentoihin liittyvät sivupaneelit ovat seuraavat: CUSTOMTOOLS Search, 

CUSTOMTOOLS Task Pane, Properties pane, Copy pane, Data pane, Comment pane. 

CUSTOMTOOLS lisää joitakin komentoja myös komponentteihin liittyvään SO-

LIDWORKS right-click valikkoon. Valikon kohteet ovat pikakuvakkeita CUSTOMTOOLS-

komentoihin (kuva 3). (ATR Soft 2018c.) 

 



42 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

 

Kuva 3. Komennot ja niiden pikakuvakkeet (ATR Soft 2018c). 

 

CUSTOMTOOLS-työkalupalkissa on pikakuvakkeet CUSTOMTOOLS-komentoja var-

ten. Työkalupalkki ilmestyy SOLIDWORKS-käyttöliittymään, kun CUSTOMTOOLS on 

asetettu aktiiviseksi lisäosaksi SOLIDWORKS-lisäosien asetuksissa. (ATR Soft 2018c.) 

CUSTOMTOOLS sisältää komentohallinnan (kuva 4).  

 

 

Kuva 4. CUSTOMTOOLSin komentohallinta SOLIDWORKSissa (ATR Soft 2018d). 
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Komentohallinnassa on pikavalintoja CUSTOMTOOLS-komentoihin, kuten CUS-

TOMTOOLS-työkalupalkissa. Kun CUSTOMTOOLS on lisättynä aktiivisena lisäosana 

SOLIDWORKS-lisäosien asetuksissa ja dokumentti avataan SOLIDWORKS-ohjel-

massa, ilmestyy CUSTOMTOOLSin komentohallinta sisältäen dokumenttityyppiset ko-

mennot. (ATR Soft 2018c.) 

 

 



44 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

9 TUTKIMUS CUSTOMTOOLSIN KONFIGUROINNIN 

PARANTAMISEKSI 

9.1 Kysely 

Kysely tehtiin SurveyMonkey kyselytutkimustyökalulla. Kyselyn tavoitteena oli tunnistaa 

CUSTOMTOOLS-lisäosan konfigurointiin liittyviä ongelmia sekä vastaanottaa kehittä-

misehdotuksia ja tietoa, jonka avulla konfigurointi tehtäisiin helpommaksi. Tarkoituksena 

oli lisäksi selvittää, miten haastavia asiakkaiden mielestä CUSTOMTOOLSin asennus 

sekä konfigurointi ovat. Tarkoitus oli selvittää myös monia muita asioita, mm. mitä ohjeita 

tai resursseja asiakkaat sekä jälleenmyyjät käyttävät konfiguroinnin aikana ja kuinka 

kauan konfigurointi kestää.  

Tähtäimenä oli saada vastauksia kyselyyn jälleenmyyjiltä ja heidän teknisiltä asiantunti-

joilta, joilla on vuosien kokemus CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista mutta myös suun-

nittelijoilta, joilla on CUSTOMTOOLS-lisäosa käytössä ja ovat itsenäisesti suorittaneet 

sen konfiguroinnin. Asiakkailla on kokemusta CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista mutta 

tekniset asiantutijat suorittavat konfigurointia useasti työviikon aikana ja tietävät, mitä 

suurin osa asiakkaista toivoo tai mitä ongelmia heillä on, joten myös heidän vastaukset 

ovat tärkeitä.  

Kyselyjä tehtiin kaksi erilaista, yksi jälleenmyyjille ja toinen asiakkaille ja niitä jaettiin 

heille sähköpostitse. Sähköposteja lähetettiin ensin neljälle OEM-jälleenmyyjälle. Kysely 

jaettiin myös kolmelle muulle jälleenmyyjälle. Ensimmäisten sähköpostien jälkeen selvisi 

tarkemmin, että konfigurointi tehdään joillekin asiakkaille jo alkuvaiheessa mutta jotkut 

suunnittelijat suorittavat sen mieluimmin yksin. Sähköposteja lähetettiin ensin siis jäl-

leenmyyjille, joiden kautta kysely jaettiin myös heidän teknisille asiantuntijoille sekä asi-

akkaille. Ensimmäisissä sähköpostiviesteissä jälleenmyyjille oli tärkeää korostaa, että 

tavoitteena oli tehdä konfiguroinnista helpompaa asiakkaille. Alussa vastauksia ei saatu 

kaikilta jälleenmyyjiltä sillä monet olivat kiireisiä tai lomilla. 

Lopulta kaikki OEM-jälleenmyyjät vastasivat sähköposteihin ja heidän avulla päästiin ja-

kamaan kyselyjä sekä teknisille asiantuntijoille että asiakkaille. Suurin osa jälleenmyy-

jistä jakoi kyselyiden linkit asiantuntijoilleen sekä asiakkailleen mutta yhdeltä jälleenmyy-
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jältä saatiin yhteystietoja. Tarkoituksena oli myöhemmin myös soittaa CUSTOMTOOL-

Sin konfigurointia suorittaneille ja keskustella heidän kanssaan konfiguroinnista tarkem-

min joko puhelimen tai Skype for Businessin kautta. 

9.2 Haastattelut ja keskustelut 

Varsinaisen selvitystyön aikana keskusteltiin yhden jälleenmyyjän teknisen asiantuntijan, 

asiakkaiden, sovellusasiantuntijan sekä ATR Softin henkilökunnan kanssa. Keskustelut 

pidettiin ATR Softilla, puhelimen kautta ja Skype for Businessin avulla.  

Puheluja oli haastava järjestää, sillä suurin osa asiakkaista ja jälleenmyyjistä ei vastan-

nut seuraaviin sähköposteihin, joissa pyydettiin myös keskustelemaan konfiguroinnista. 

He olivat liian kiireisiä tai eivät olleet kiinnostuneita keskustelemaan puhelimen kautta. 

Yksi asiakas vastasi puhelimeen mutta olikin liian kiireinen ja lupasi vastata lisäkysymyk-

siin sähköpostin kautta. Jälleenmyyjien aikataulut olivat melko täynnä, joten oli haasta-

vaa järjestää montaa puhelua heidän kanssaan. Sähköposteja lähetettiin kuitenkin kär-

sivällisesti ja onnistuttiin järjestämään riittävästi puheluita ja haastatteluja.    

Lopulta onnistuttiin suorittamaan haastatteluja ja keskusteluja sekä puhelimen että 

Skype for Businessin välityksellä. Puheluiden ja keskusteluiden avulla oli tavoitteena sel-

vittää CUSTOMTOOLSin konfigurointiin liittyvät haasteet sekä kerätä kehittämisideoita. 

Tarkoituksena oli keskittyä kahteen edellä mainittuun asiaan sillä enemmän palautetta 

ja vastauksia tarkempiin kysymyksiin saatiin kyselyistä. Kyselyiden vastauksissa oli kui-

tenkin useita epäselviä sanoja ja lauseita. Epäselvyydet johtuivat siitä, että vastaukset 

olivat kirjoitettu englannin kielellä eikä vastanneiden äidinkielellä. Keskustelemalla on 

yleensä helpompi ymmärtää, mitä toinen ihminen sanoillaan tarkoittaa, joten tavoitteena 

oli myös tarkentaa mahdollisimman paljon saatuja vastauksia. Puhelimen välityksellä on 

todennäköisempää käsittää asiat oikeammalla tavalla kuin keräämällä kirjallisia vastauk-

sia kyselyihin, koska puhelimessa on mahdollista kysyä tarkentavia tietoja. Tavoitteena 

oli siis ylläpitää keskustelua yksinkertaisella tasolla ja saada sillä tavalla parempi ym-

märrys olennaisista ongelmista ja kehittämisideoista.  

Pelkät kyselyt eivät olisi olleet tarpeeksi tehokkaita mutta lisäämällä selvitystyöhön myös 

keskusteluja saatiin parempia tuloksia. Keskusteluissa oli tärkeää myös se, että päästiin 

keräämään mielipiteitä monipuolisesti mm. jälleenmyyjiltä, asiakkailta mutta myös sovel-

lusasiantuntijalta, joka on osa CUSTOMTOOLS-tiimiä. Keskusteluista saatiin hyödyllistä 
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palautetta, tietoa asennuksesta ja konfiguroinnista sekä hyviä kehittämisideoita etenkin 

CUSTOMTOOLSin konfigurointiin liittyen. 

9.3 Konfiguroinnissa avustavien resurssien tutkiminen 

Konfiguroinnin voi suorittaa käytettävissä olevien resurssien avulla. Resursseilla tässä 

tapauksessa tarkoitetaan erilaisia ohjeita ja tukea, joita hyödyntämällä asiakkailla pitäisi 

olla melko hyvä käsitys siitä, miten CUSTOMTOOLS konfiguroidaan. Konfiguroinnin 

avustamiseksi voidaan käyttää CUSTOMTOOLS for SOLIDWORKS YouTube-kanavaa, 

Getting started opasta, CUSTOMTOOLS Web Help sivuja, Webinaareja tai tukea ATR 

Softilta.  

Opiskelemalla kyseessä olevia resursseja oli tarkoituksena saada lyhyt ymmärrys siitä, 

miten CUSTOMTOOLSin tärkeimmät työkalut konfiguroidaan. Tavoitteena oli myös tut-

kia ja selvittää pintapuolisesti, mitä ongelmia ohjeissa on ja miten niitä voitaisiin mahdol-

lisesti parantaa. Päämääränä oli myös hyödyntää resurssien tutkimisesta saatua tietoa 

kaikkien päätuloksien täydentämisessä. Jos ei olisi minkäänlaista käsitystä konfiguroin-

nissa avustavista ohjeista, ei olisi mahdollista ymmärtää asiakkaiden ongelmia tai vah-

vistaa omilla pohdinnoilla jälleenmyyjien kehittämisideoita.  

Selvitystyön suorittamisen jälkeen oli tavoitteena yhdistää ja esittää kaikki tärkeät tulok-

set, arvioida selvitystyötä sekä ehdottaa jatkokehittämisideoita tai mahdollisia opinnäy-

tetyönaiheita CUSTOMTOOLSin parantamiseen liittyen. 
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10 PÄÄTULOKSET 

10.1 Asiakkaille osoitetun kyselyn päätulokset 

Asiakkaille osoitetun kyselyn päätulokset ovat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. Asi-

akkaille tarkoitetussa kyselyssä oli seitsemän kysymystä ja siihen saatiin yhteensä kah-

deksan vastausta. Kysely lähetettiin viidelle asiakkaalle, joiden sähköpostiosoitteet saa-

tiin yhdeltä jälleenmyyjältä. Loput kuusi jälleenmyyjää eivät antaneet asiakkaidensa yh-

teystietoja mutta jakoivat kyselyä joillekin asiakkaistaan. Vastausprosentti olisi voitu 

määrittää, jos olisi saatu tietää jälleenmyyjiltä, kuinka monelle asiakkaalle he lähettivät 

kyselyn. Sitten olisi voitu arvioida otoksen kattavuutta verrattuna asiakasorganisaatioi-

den määrään ja sitä kautta tulosten luotettavuuteen. Asiakkaiden vastauksien yhtey-

dessä käydään läpi myös ATR Softin sovellusasiantuntijan vastauksia. Sovellusasian-

tuntija vastasi molempiin kyselyihin. Tämän alaluvun tarkoituksena on esittää pääasi-

assa asiakkaille osoitetun kyselyn tilastot sekä vastaukset.  

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten vaikea CUSTOMTOOLSin asen-

nus oli asteikolla 1–10 (10 on erittäin vaikea). Vastauksia saatiin yhteensä kahdeksan ja 

vastausten keskiarvo oli 5,75 (kuva 5). Kyselyn seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, 

miten vaikea CUSTOMTOOLSin konfigurointi oli asteikolla 1-10. Vastauksia saatiin yh-

teensä kahdeksan ja vastausten keskiarvo oli 7,38 (kuva 6). Kahden ensimmäisen kysy-

myksen vastauksista voidaan todeta, että asennus oli asiakkaiden mielestä keskimäärin 

melko haastava mutta konfigurointi oli vielä haastavampaa, joten sitä pitää ehdottomasti 

parantaa. 
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Kuva 5. Asennuksen vaikeus keskimäärin asiakkaiden mielestä. 

 

Kuva 6. Konfiguroinnin vaikeus keskimäärin asiakkaiden mielestä.  

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin haasteista. Asi-

akkailla oli useita haasteita. Yhden asiakkaan haaste oli se, että CUSTOMTOOLS-lisä-

osalla voidaan konfiguroida lukuisia työkaluja ja tehdä monia asioita, joten alussa ei tiedä 

mistä aloittaa. Yksi epäselväksi jäänyt asia ilmeni konfiguroinnin alkuvaiheessa, kun pi-

tää valita profiilit ja käyttäjäryhmät. Epäselväksi oli jäänyt, miksi profiilit ja käyttäjäryhmät 

pitää valita ja miten koko prosessi toimii. Kaikki ohjeet sekä saadut tiedot vaikuttavat 

olevan esimerkiksi IT-managerille tarkoitettuja, ei SOLIDWORKS-käyttäjälle. Toisen asi-

akkaan virustorjuntaohjelma oli estänyt konfiguroinnin ja ongelman ratkaiseminen kesti 

jonkin aikaa. Asiakas tarkoitti luultavasti asennusta eikä konfigurointia. Yhdellä asiak-

kaalla ei ollut konfiguroinnin haasteisiin liittyen mitään mainittavaa. Yhden asiakkaan 
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haaste oli se, että konfigurointi kokonaisuudessaan on prosessina liian sekava ja jakau-

tunut eri paikkoihin. Prosessin aikana pitää siirtyä yhdestä näytöstä toiseen. Toisen asi-

akkaan ongelmat liittyivät SQL-palvelimen asentamiseen. Yksi asiakas ei tiennyt, mitä 

haasteita konfigurointiin liittyy, koska ei ollut vielä päässyt niin pitkälle ja CUS-

TOMTOOLS-lisäosan asennus ei ollut onnistunut vielä. Seuraava asiakas kohtasi suu-

rimman osan haasteista siinä, miten eri ’’asetukset’’ vaikuttavat toisiinsa. Edellä mainit-

tuja ’’asetuksia’’ ovat mm. mallikappaleen kombinaatiot, mallikappaleen ominaisuudet ja 

look up -luettelot. Aina pitää tietää täsmälleen, mitä tehdä ja mistä etsiä tietyn asian kon-

figuroinnin ohjeet. Alku on vaikeaa mutta sitten kun tietyn työkalun konfigurointi on ym-

märrettynä, se ei ole enää niin suuri ongelma ja sujuu melko helposti. Kun konfiguroinnin 

haasteet ovat puheenaiheena, on vaikea tietää, mistä aloittaa ja jos jälleenmyyjä ei va-

rusta asiakasta valmiiksi toimivalla profiililla, todennäköisesti CUSTOMTOOLS-lisäosaa 

ei konfiguroida.  

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, mitä käytettävissä olevia resursseja asiakkaat 

käyttivät avustamaan heitä konfiguroinnin aikana. Vastauksia saatiin yhteensä kahdek-

san ja tuloksia voidaan tarkastella alla olevasta kaaviosta (kuva 7). Puolet kysymykseen 

vastanneista käyttivät konfiguroinnin aikana CUSTOMTOOLS for SOLIDWORKS You-

Tube-kanavaa ja puolet CUSTOMTOOLS Web Help -sivuja. Getting started opasta ei 

käyttänyt kukaan kysymykseen vastanneista asiakkaista. 
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Kuva 7. Konfiguroinnissa avustavien resurssien käyttö asiakkailta. 

 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, miten CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista voitai-

siin tehdä helpompaa. Asiakkailta saatiin useita vastauksia ja konfiguroinnin kehittämis-

ideoita. Yhden asiakkaan mielestä konfiguroinnin ohjeet voisivat olla yksinkertaisemmat 

ja käsitellä yhtä asiaa kerrallaan. Esimerkiksi, miten tehdään DXF-tiedostoja sitten, miten 

tehdään PDF-tiedostoja jne. Asioita voi löytää CUSTOMTOOLSin kautta ja lisää asioita 

SOLIDWORKSin kautta. Yksi paikka kaikille ohjeille ja konfiguroitaville työkaluille tekisi 

prosessista paljon helpompaa. Ainoastaan yhden asiakkaan mielestä konfigurointi oli 

melko helppoa eikä hänellä ollut mitään mainittavaa. Yksi asiakas vastasi, että CUS-

TOMTOOLS-lisäosalle tarvitaan parempi käyttöliittymä ja vertasi sitä SOLIDWORKSin 

Property Tab Builder -moduuliin. Asiakkaan mielestä SOLIDWORKSin Property Tab 

Builder on varustettu helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Toisen asiakkaan mielestä au-

tomaattisesti ohjatut toiminnot helpottaisivat konfigurointia. Seuraavan asiakkaan mie-

lestä kehittämisideat vaihtelevat asennuksesta riippuen ja mainitsi, että päivittäminen 

2017 versiosta 2018 versioon ei ollut helppoa. Seuraava asiakas oli ainoa, joka ohitti 

tämän kysymyksen. Toisen asiakkaan mukaan kysymys oli vaikea. Asiakas pohdiskeli, 
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että ovatko tällaiset järjestelmät yleisesti niin haastavasti konfiguroitavissa, sillä yhtä pal-

jon haasteita oli myös PDM Standard -järjestelmän konfiguroinnissa. Sama asiakas olisi 

kaivannut interaktiivista prosessia, jossa edetään vaihe vaiheelta tai esimerkiksi valmiiksi 

annetun vakiokäyttöönoton tai jopa peruskonfiguroinnin suoritettuna valmiiksi, minkä 

avulla olisi mahdollista saada kokemuksia kaikista asetuksista. Se olisi hyvä, jos olisi 

mahdollista tuoda ominaisuudet jo olemassa olevista tiedostoista ja konvertoida PDM 

Datakortit, ominaisuusvälilehdet sekä muut olemassa olevat ratkaisut. Yksi kehittämis-

idea on siistimpi käyttöliittymä, jossa olisi mahdollisuus konfiguroida kaikki tarvittavat 

asiat esimerkiksi ponnahdusikkunassa.  

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka kauan CUSTOMTOOLSin konfiguroin-

nissa kesti ja oliko prosessissa jotain, minkä olisi voinut suorittaa nopeammin. Yksi asia-

kas ei osannut sanoa, kuinka kauan konfigurointi kesti ja toinen asiakas vastasi, että se 

kesti kaksi tuntia. Kolme asiakasta vastasivat, että CUSTOMTOOLS-lisäosan konfigu-

rointi oli edelleen työn alla ja yksi heistä oli yrittänyt konfiguroida sitä jo kaksi kuukautta 

mutta ei ollut onnistunut käyttää sitä. Yhden asiakkaan vastaus oli, että konfiguroinnin 

kesto riippuu tarpeista konfiguroida omien työskentelytapojen mukaan. Seuraavalle asi-

akkaalle CUSTOMTOOLS-profiilin perusversion konfigurointi kesti kolme päivää mutta 

se on jatkuva prosessi, jota pitää tehdä yleensä kerran viikossa, jotta profiili optimoituu. 

Käyttöliittymä olettaa, että loppukäyttäjä tuntee ohjelman jo ennen sen avaamista. Vaih-

toehtoja on liian paljon, joten niitä on mahdoton sisäistää kerralla. Yksinkertaisenkin pro-

fiilin konfigurointi vaatii paljon työtä ja aikaa, koska tarjolla on eri tyyppisiä asetuksia, 

joista jotkut on liitetty muihin kohteisiin (yhdistelmät, sekvenssit, luettelot), jotka täytyy 

myös konfiguroida. 

Kyselyn lopussa kysyttiin asiakkailta, oliko SQL-palvelimen asentamisen tai CUS-

TOMTOOLS-tietokannan luomisen aikana ongelmia. Ensimmäinen asiakas vastasi, että 

hänellä ei ollut ollenkaan SQL-palvelinta. Kahdella asiakkaalla ei ollut mitään ongelmia 

kyseessä oleviin asioihin liittyen. Toisella asiakkaalla oli joitakin ongelmia oikean lisens-

sin aktivoinnissa. Yksi asiakas joutui poistamaan SQL-palvelimen kokonaan ja asenta-

maan sen uudelleen. Toinen asiakas kertoi, että ongelmia oli mutta ei selittänyt niitä tar-

kemmin ja yksi asiakas ei ollut päässyt vielä niin pitkälle. SQL-palvelimen asentamiseen 

liittyen ei ole enää paljon hankaluuksia. Microsoft on korjannut suurimman osan aiemmin 

esiintyvistä ongelmista. Suurin ongelma on se, että asentamisesta tulee liian teknistä, 

jos käytetään ’’custom’’ lähestymistapaa. Toinen yleinen ongelma on se, että ensisijai-

sen järjestelmänvalvojan kirjautumisnimen salasana unohtuu loppukäyttäjältä usein. Jos 



52 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

kaikki nämä asennustiedot kerättäisiin konfigurointitiedostoon, joka voitaisiin jakaa pai-

kallisesti tai jopa verkossa käyttäjäportaalissa, se tekisi sekä SQL-palvelimen hallinnoin-

nista että useiden asiakasohjelmien asentamisesta yhdelle yritykselle helpompaa. Jos 

käyttäjä unohtaa salasanan, voitaisiin käyttää konfigurointitiedostoa SQL-yhteyden saa-

miseksi. Jos asennettaisiin useita asiakasohjelmia, niille voitaisiin osoittaa konfigurointi-

tiedosto asennuksen alussa ja tämä automatisoisi asennuksen täysin. 

10.2 Jälleenmyyjille osoitetun kyselyn päätulokset 

Jälleenmyyjille osoitetun kyselyn päätulokset ovat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. 

Jälleenmyyjille tarkoitetussa kyselyssä oli yhdeksän kysymystä ja siihen saatiin yhteensä 

yhdeksän vastausta. Kysely lähetettiin seitsemälle jälleenmyyjälle. Yhdeltä jälleenmyy-

jältä saatiin kolmen teknisen asiantuntijan sähköpostiosoitteet, joille kysely lähetettiin. 

Loput jälleenmyyjät eivät antaneet teknisten asiantuntijoidensa yhteystietoja mutta jakoi-

vat kyselyä joillekin kollegoilleen. Jälleenmyyjien vastauksien yhteydessä käydään läpi 

myös ATR Softin sovellusasiantuntijan vastauksia. Hän vastasi molempiin kyselyihin. 

Tämän luvun tarkoituksena on esittää jälleenmyyjille osoitetun kyselyn päätulokset. 

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin jälleenmyyjiltä, miten kauan he ovat 

suorittaneet CUSTOMTOOLSin käyttöönottoa asiakkailleen. Kysymyksen tarkoituksena 

oli selvittää, miten paljon kokemusta jälleenmyyjillä on CUSTOMTOOLSin asennuksesta 

sekä konfiguroinnista. Kysymyksellä oli tarkoituksena myös korostaa, että jälleenmyyjien 

ja teknisten asiantuntijoiden vastaukset sekä kehittämisideat olivat tärkeitä. Kaikilla ky-

symykseen vastanneilla oli vähintään 2 vuoden kokemus CUSTOMTOOLSin käyttöön-

oton suorittamisesta asiakkailleen. Kokenein oli suorittanut CUSTOMTOOLSin käyttöön-

ottoa 6 vuotta ja jälleenmyyjillä oli keskimäärin noin 3,5 vuoden kokemus. 

Kyselyn toisessa kysymyksessä kysyttiin jälleenmyyjiltä, suorittaisivatko jotkut heidän 

asiakkaista konfigurointia mieluummin itsenäisesti, jos se olisi helpompaa ja mikä vaih-

toehto olisi parasta molemmille osapuolille. Yhden jälleenmyyjän mielestä suurin osa 

asiakkaista haluaa valmiiksi konfiguroidun mallin, jonka avulla voi itsenäisesti suorittaa 

konfiguroinnin tai valmiiksi aloitetun profiilin, jota voi itsenäisesti työstää. Asiakkaat kai-

paavat siis valmiiksi konfiguroitua profiilia, jota voi täydentää omien työskentelytapojen 

mukaan ja tehdä itsenäisesti vain yksinkertaisia muutoksia. Toisen jälleenmyyjän mie-

lestä osa asiakkaista tulee aina haluamaan, että jälleenmyyjät tekevät konfiguroinnin 

heille valmiiksi mutta on olemassa myös näiden asiakkaiden vastakohtia, jotka haluavat 
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suorittaa konfiguroinnin itsenäisesti. Yhden jälleenmyyjän mukaan monet asiakkaat pi-

tävät CUSTOMTOOLSia sovelluksena, kuten mitä tahansa sovellusta, joka asennetaan 

itsenäisesti napsauttamalla ensin ’’suorita’’ ja sen jälkeen kaikkiin näytölle esiintyviin ik-

kunoihin ’’seuraava’’. Tämä ennalta vallitseva käsitys aiheuttaa häiriöitä järjestelmään ja 

johtaa kysymykseen: miten päästään jatkamaan tästä eteenpäin? Tämän ongelman rat-

kaisemiseen tarvitaan lisää konsulttitoimintaa, parempia ohjeita ja enemmän esimerk-

kejä sisältäviä selkeitä videoita. Seuraavan kysymykseen vastanneen mielestä ainoas-

taan pieni osa asiakkaista haluaisi suorittaa CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin itsenäi-

sesti. Toisen jälleenmyyjän mukaan heidän yrityksessä suoritetaan konfigurointi kaikille 

asiakkaille valmiiksi ja se on paras vaihtoehto molemmille osapuolille. Kaksi jälleenmyy-

jää vastasivat, että asiakkaat suorittaisivat konfiguroinnin mieluummin itsenäisesti, jos 

se olisi helpompaa mutta yksi heistä oli sitä mieltä, että siihen vaadittaisiin useita tukipu-

heluita. Yhden jälleenmyyjän mielestä asiakkaat suorittaisivat konfiguroinnin tarvittaessa 

yksin mutta he haluavat mieluummin, että se on aina valmiiksi tehtynä. Helpompi konfi-

gurointi ja sen suorittaminen itsenäisesti olisi paras vaihtoehto asiakkaiden kannalta, 

koska he säästäisivät rahaa, kun ei olisi tarvetta konsultointiin. Jälleenmyyjille toisaalta 

se olisi hieman vaikeaa, koska tietyn vian syy olisi vaikeampaa löytää.  

Kyselyn kolmannessa kysymyksessä kysyttiin jälleenmyyjiltä, suorittavatko he CUS-

TOMTOOLSin käyttöönoton erikseen tai yhdessä esimerkiksi SOLIDWORKS PDM -oh-

jelmiston kanssa. Kysymyksellä pyrittiin selvittää vaikuttaako CUSTOMTOOLSin ja mui-

den ohjelmistojen yhtaikainen käyttöönotto konfiguroinnin haastavuuteen. Kolme jälleen-

myyjää vastasivat, että he suorittavat CUSTOMTOOLS ja PDM -ohjelmistojen käyttöön-

otot useimmiten samalla kertaa. Yksi jälleenmyyjä vastasi, että he suorittavat kysymyk-

sessä mainittujen ohjelmistojen käyttöönotot aina samaan aikaan. Yksi vastasi, että aina 

erikseen ja kolmas, että enimmäkseen erikseen. Kaksi kysymykseen vastanneista suo-

rittavat ohjelmistojen käyttöönotot molemmilla tavoilla eli asiakkaiden tarpeiden mukai-

sesti. Yksi jälleenmyyjä vastasi, että he suorittavat noin puolet käyttöönotoista erikseen 

ja puolet samaan aikaan. Tämän kysymyksen johtopäätös on, että asiakkaille olisi hel-

pompaa asentaa ja konfiguroida CUSTOMTOOLS aina erikseen. Jos asiakas tarvitsee 

molemmat ohjelmistot ja haluaa suorittaa käyttöönotot itsenäisesti, vähintään toinen 

niistä pitäisi olla valmiiksi konfiguroituna jälleenmyyjän toimesta. Kahden ohjelmiston 

käyttöönottojen suorittaminen samanaikaisesti kannattaisi olla vaihtoehtona ainoastaan 

niille asiakkaille, joille on selitetty selkeästi, mitä käyttöönotot vaativat ja joilla on silti it-

sevarmuus suorittaa ne itsenäisesti. CUSTOMTOOLSin konfigurointi on jo muutenkin 
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liian haastavaa, joten kannattaa välttää ylimääräisiä epäselvyyksiä, jotka ilmentyvät, kun 

asiakas yrittää ottaa käyttöön kaksi ohjelmistoa samaan aikaan. 

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin CUSTOMTOOLSissa tavallisesti esiintyvistä konfi-

guroinnin haasteista. Ensimmäisen jälleenmyyjän mielestä haasteellista on se, että suo-

ritetaan CUSTOMTOOLS-lisäosan käyttöönottoa yhdessä SOLIDWORKS PDM -järjes-

telmän kanssa ja kaikki asiat, kuten käyttäjät ja muuttujat täytyy tehdä joka kerta kahteen 

kertaan. Seuraavan jälleenmyyjän mielestä näkyvänä haasteena on se, että lisäosa vaa-

tii palvelinympäristön ja etenkin monilla pienemmillä yrityksillä sitä ei ole käytössä etu-

käteen. Toinen jälleenmyyjä vastasi, että haastavia ovat erikoisjärjestysnumero-

generaattorin asetukset, systemaattiseen numerointiin perustuva kansiorakenne ja 

CUSTOMTOOLS-tietokannan siirtäminen yhdestä järjestelmästä toiseen. Yhden jälleen-

myyjän mielestä haastavia ovat yhdistelmäominaisuudet sekä se, että tiedostojen nimet 

ovat riippuvaisia projekteista eli projekteissa joudutaan aina käyttämään samaa tiedos-

tojen nimeämistä. Haasteellista on myös yhteyden muodostaminen muihin tietokantoihin 

look up -luetteloiden etsimistä varten. Toisen jälleenmyyjän mukaan SQL-palvelimen 

asennus on välillä haastavaa, koska joskus se ei onnistu CUSTOMTOOLSin asennus-

paketilla, vaan he joutuvat monesti lataamaan SQL Expressin erikseen Microsoftin verk-

kosivuilta. Yhden jälleenmyyjän mielestä järjestelyt tietohallinnon kanssa SQL-tietokan-

nan asentamista sekä konfigurointia varten ovat usein haasteellisia. Lisäksi asiakkailla 

on usein se vaikutelma, että CUSTOMTOOLS on yksinkertainen valmiiksi käytettävä 

SOLIDWORKSin lisäosa, eivätkä ymmärrä, että sen käyttämiseen vaaditaan SQL-tieto-

kanta tai että konfigurointi täytyy ensin suorittaa. Joskus myös ominaisuuksien luominen 

on haastavaa ja tuntuu sekavalta, koska vaihtoehtoja on liian monta. Yksi jälleenmyyjä 

oli sitä mieltä, että haasteita ovat SQL-palvelimen löytäminen asiakkailta sekä palveli-

mien yhteensopivuus. On tärkeä varmistaa, että asiakas tietää mitä CUSTOMTOOLS-

lisäosalla voi tehdä ja mitä ei. Usein haasteiden ratkaisuna on se, että asiakkaalle teh-

dään perusprofiili kartoittamalla asiakkaan ominaisuudet mutta ei sen enempää. Tämä 

tarkoittaa sitä, että asiakas menettää monia ohjelmiston tärkeitä ominaisuuksia. 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, miten CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista voitai-

siin tehdä helpompaa. Tähänkin kysymykseen saatiin jälleenmyyjiltä useita vastauksia, 

joita käydään läpi tässä alaluvussa. Ensimmäisen jälleenmyyjän mielestä konfigurointia 

helpottaisi CUSTOMTOOLS ja PDM -käyttäjien yhdistäminen sekä CUSTOMTOOLSin 

ominaisuuksien yhdistäminen PDM-ohjelmiston ominaisuuksiin. Asetusten alue olisi 

hyvä uudistaa koska se on osittain liian sekava ja monesti tarvittavia asetuksia on vaikea 
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löytää. Lisäksi jotkut toimintotaulukon nimistä eivät ole täysin loogisia. Yksi jälleenmyyjä 

kaipaisi lisää perusteellisia ohjeita sekä esimerkkejä. Toinen jälleenmyyjä on sitä mieltä, 

että ohjekirja puuttuu, CUSTOMTOOLSin ohjesivut ovat liian monimutkaiset ja niistä ei 

löydy tarvittavia esimerkkejä. Esimerkkien pitäisi olla vastaavia kuin ne, joita käyttäjät 

tarvitsevat. Seuraavan jälleenmyyjän mukaan heillä on jo omat profiilit, jotka he ovat 

synkronoineet dokumenttimallien sekä PDM profiilien kanssa. Ominaisuuksien konfigu-

rointia varten on jo olemassa apuri (wizard) mutta usein se edellyttää jatkuvaa siirtymistä 

luetteloista toisiin luetteloihin sekä sekvenssejä ja yhdistelmäominaisuuksia, jotta omi-

naisuudet saataisiin konfiguroitua. Jos apuri sisältäisi edellä mainitut vaiheet, konfigu-

rointi yksinkertaistuisi huomattavasti. Yhden jälleenmyyjän vastaus oli, että pitäisi olla 

lisää esimerkkejä ja toinen oli sitä mieltä, että hän ei tiedä konfiguroinnista tarpeeksi, 

jotta hän pystyisi vastaamaan tähän kysymykseen. CUSTOMTOOLSin konfigurointi yk-

sinkertaistuisi huomattavasti, jos käyttöliittymä olisi yksinkertaisempi ja jos sillä olisi kyky 

lukea ominaisuuksien asetuksia tiedostoista tai kansioista, muuntaa SOLIDWORKS Pro-

perty Tab Builder profiileja sekä lukea PDM-korttien muuttujia.  

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka kauan CUSTOMTOOLSin konfiguroin-

nissa yleensä kestää ja onko prosessissa jotain, joka olisi nopeammin suoritettavissa. 

Ensimmäisen jälleenmyyjän vastaus oli se, että heidän oletustietokanta on hyvä, joten 

konfigurointi ei kestä kauaa. Seuraavan kysymykseen vastanneen mukaan käyttöönotto 

kestää tavallisesti noin 2-3 päivää ja se sisältää asennuksen, konfiguroinnin, testauksen 

sekä asiakkaan kouluttamisen. Konfigurointiin käytetty aika riippuu kuitenkin aina ta-

pauksesta ja monimutkaisuudesta. Koko prosessi on jälleenmyyjälle useiden palojen ko-

koamista eli rutiinia mutta asiakkaat kaipaisivat sitä, että uusien ominaisuuksien muutta-

minen tai lisääminen olisi intuitiivisempaa. Toinen jälleenmyyjä vastasi, että käyttöönotto 

kestää asiakkaan kanssa noin 1-2 päivää eli suunnilleen 7,5-15 tuntia. Tähän aikaan 

sisältyy CUSTOMTOOLSin asennus sekä konfigurointi asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Konfigurointi on se prosessi, joka vie eniten aikaa. Asennus on melko helppoa kaikille 

heidän sovellusinsinööreille. Seuraavan jälleenmyyjän mukaan yksinkertainen konfigu-

rointi kestää noin kaksi päivää. Monissa tapauksissa he tuovat valmiita profiileja omasta 

omaisuudenhallinta ohjelmistosta (Custom property manager). Monilla asiakkailla on 

mahdollisuus tuoda vanha profiili CUSTOMTOOLS-lisäosaan ja aloittaa työskentely sillä, 

joten konfigurointi yksinkertaistuu ja siihen käytetty aika vähenee. Yhden jälleenmyyjän 

mielestä käytetty aika riippuu käyttöönotosta. Nopein mahdollinen käyttöönotto kestää 

kaksi tuntia, jos siihen sisältyy jo olemassa oleva profiili, perusohjaus, yksi työasema ja 

jos ongelmia ei esiinny. Hänen mielestään käytetty aika on keskimäärin puoli päivää. He 



56 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

varaavat CUSTOMTOOLSin käyttöönottoa varten asiakkaalleen aina etukäteen minimis-

sään yhden kokonaisen päivän, koska aina on mahdollisuus, että ongelmia esiintyy eten-

kin SQL-palvelimen asennuksessa. Toisen jälleenmyyjän mukaan useimmille CUS-

TOMTOOLS Basic -asiakkaille käyttöönotto kestää noin neljä tuntia. Ajasta suurin osa 

menee asennukseen, jos siinä esiintyy ongelmia. Yhden jälleenmyyjän mielestä ominai-

suuksien tuonti pitäisi olla helpompaa ja mahdollista tehdä suoraan SOLIDWORKS-oh-

jelmistosta, jotta se kestäisi vähemmän aikaa. Yksi jälleenmyyjä oli suorittanut pääasi-

assa vain asennuksia, joten ei osannut vastata kyseessä olevaan kysymykseen. CUS-

TOMTOOLSin käyttöönottoon käytetty aika riippuu aika paljon tapauksesta. Vain ase-

tusten kartoittaminen jo olemassa olevissa piirustusmalleissa kestää puoli tuntia. Asiak-

kailla on usein toiveita liittyen tiedostojen nimeämissääntöihin, kombinaatioihin, sanas-

toihin, vientiprofiileihin sekä tiedostojen muuntamiseen, joten käyttöönotto voi kestää 

muutamasta tunnista useaan päivään.      

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin jälleenmyyjiltä, mitä käytettävissä olevia re-

sursseja he käyttävät avustamaan heitä konfiguroinnin aikana. Vastauksia saatiin yh-

teensä yhdeksän ja tuloksia voidaan tarkastella alla olevasta kaaviosta (kuva 8). Kolme 

kysymykseen vastanneista käyttävät konfiguroinnin aikana CUSTOMTOOLS for SO-

LIDWORKS YouTube-kanavaa ja kolme CUSTOMTOOLS Web Help -sivuja. Kaksi jäl-

leenmyyjää käyttävät tukea ATR Softilta ja yksi ei käytä mitään käytettävissä olevista 

resursseista. Kuten asiakkaiden kyselyn vastaavassa kysymyksessä, Getting started 

opasta ei käytä kukaan jälleenmyyjä siitä huolimatta, että se vaikuttaa olevan kaikista 

ohjeista selkein. Tästä herää kysymys, miksi sitä ei käytetä.   
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Kuva 8. Konfiguroinnissa avustavien resurssien käyttö jälleenmyyjiltä. 

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin, onko ollut ongelmia SQL-palvelimen asenta-

misen aikana tai CUSTOMTOOLS-tietokannan luomisen aikana. Joitakin vastauksia 

SQL-palvelimeen liittyen saatiin jo edellisissä kysymyksissä mutta vastauksia saatiin li-

sää ja niitä käydään läpi seuraavaksi. Joskus esiintyy ongelmia Windows-kielipaketteihin 

liittyen, esimerkiksi saksankielisen SQL-palvelimen asennus englanninkieliseen käyttö-

järjestelmään ei onnistu. Lisäksi edellytysten (vc++ libs) asentaminen ei onnistu. Jälleen-

myyjällä oli mahdollisesti tarkoituksena kirjoittaa C++ libraries eli tarkoitti luultavasti C++ 

ohjelmointikielen kirjastoja. Kaksi jälleenmyyjää vastasivat, että ongelmia SQL-palveli-

men asentamisessa tavallisesti ei ole ja yksi, että ongelmia esiintyy vain, kun palvelimen 

käyttöoikeudet eivät ole paikallaan. Toinen jälleenmyyjä vastasi, että vain yksi ongelma 

ilmenee. Kun asennetaan asiakasohjelmaa ja yhdistetään tietokanta palvelimeen, rekis-

teröinti menettää usein reitin SQL-palvelimeen. Jälleenmyyjän mukaan kyseessä oleva 

ongelma on tiedossa ja se on helppo ratkaista mutta tosi usein asiakkaat soittavat siitä. 

Kaksi jälleenmyyjää vastasivat, että ongelmia SQL-palvelimen asentamisessa kyllä 

esiintyy mutta eivät kertoneet asiasta tarkemmin. Seuraava kyselyyn vastannut otti esille 

SQL-palvelin latausnopeuden, joka on usein erityisen hidas. Palvelimen voi ladata Mic-

rosoftin verkkosivuilta manuaalisesti paljon nopeammin ja hän ihmetteli, miksi näin on. 

ATR Softin sovellusasiantuntijan vastaukset tähän kysymykseen antavat hyvän yhteen-

vedon sillä hän on sanojensa mukaan kokenut kaikki asiat, jotka voivat mennä pieleen. 

SQL-palvelimen asennus on nykyään paljon toimivampi ja ei ole enää suuri huolenaihe 
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mutta tietoja täytyy kerätä käyttäjien auttamista varten. Käyttäjän salasana (user/pwd), 

palvelin, tietokanta, jne. kannattaa kaikki pitää paikallisessa salatussa tiedostossa ja 

mahdollisesti jopa lähettää ne verkossa, josta asiakkaat voisivat hakea ne. Jos verkossa 

olisi tili näillä tiedoilla, useat laitteet voisivat käyttää sitä ja se helpottaisi monien asiakas-

ohjelmien/asiakkaiden (clients) asennusta. SOLIDWORKSilla on nyt onlinelisensointi, 

jossa käyttäjän tarvitsee vain kirjautua sisään ja ohjelmakopio on lisensoitu. Aktivointia 

ei siis enää tarvita.    

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä jälleenmyyjiltä kysyttiin, onko mahdollista keskus-

tella CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista hieman lisää esimerkiksi Skype for Businessin 

kautta. Seuraavaksi yritettiin ottaa yhteyttä kaikkiin halukkaisiin keskustelemaan asiasta 

lisää eli kaikkiin yhteystiedoillaan kysymykseen vastanneisiin jälleenmyyjiin ja heidän 

teknisiin asiantuntijoihin. 

10.3 Haastatteluiden ja keskusteluiden päätulokset 

Haastatteluiden ja keskusteluiden päätulokset ovat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. 

Haastatteluiden järjestämisen haasteista huolimatta keskusteltiin lopulta yhden jälleen-

myyjän teknisen asiantuntijan, kahden asiakkaan, yhden CUSTOMTOOLS tiimin asian-

tuntijan, jolla on kokemusta etenkin asennuksesta sekä ATR Softin sovellusasiantuntijan 

kanssa. Haastatteluiden avulla onnistuttiin selvittämään käyttöönottoon ja etenkin konfi-

gurointiin liittyviä ongelmia enemmän sekä keräämään lisää kehittämisideoita. Kyse on 

kuitenkin tässä tapauksessa ennemminkin yksittäisten henkilöiden mielipiteistä kuin laa-

jemmasta otannasta. 

Yhden jälleenmyyjän teknisen asiantuntijan kanssa sovittiin kiireisen aikataulun takia 

Skype for Business puhelu noin viikkoa etukäteen. Puhelun aikana keskusteltiin lähinnä 

asiakkaiden haasteista CUSTOMTOOLS-lisäosan käyttöönottoon liittyen mutta myös 

ideoista, joilla käyttöönottoa voitaisiin parantaa. Asiakkaat asentavat usein heille merki-

tyksettömiä komponentteja ja palveluita, joita he eivät tarvitse koskaan. Olisi hyvä, jos 

heti alussa olisi luettelo, josta asiakas pystyisi poistamaan vain yhdellä napsautuksella 

kaiken, mitä ei tarvitse tai valitsemaan aktiiviseksi kaiken, mitä hän tarvitsee. Teknisen 

asiantuntijan mukaan Trial tai Custom asennuksen valitseminen voisi olla selkeämpi. 

Valitsemisen yhteydessä on selkeä kuvaus siitä, mitä Trial ja mitä Custom asennukset 

tarkoittavat mutta kyseisen asiantuntijan mukaan asiakkaat valitsevat usein väärän vaih-

toehdon. Hänen mukaan monet asiakkaat valitsevat Trial asennuksen mutta oikeastaan 
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he tarvitsevat Custom asennuksen. Hän ei kuitenkaan selittänyt tarkemmin, mistä kysei-

nen ongelma johtuu tai miten asennusten valitseminen voisi olla selkeämpi. CUS-

TOMTOOLSin konfiguroinnissa voi tehdä niin laajasti kaikkea ja se on osittain hyvä asia 

mutta monesti on toive, että asennus olisi yksinkertaisempaa. Hyvä ratkaisu olisi esimer-

kiksi 10 säännöllisemmin käytettyä profiilia valmiiksi konfiguroituna, joita voisi tarjota asi-

akkaille. Lisäksi voisi olla vielä suurempi profiileista muodostunut kokonaisuus, josta olisi 

mahdollista valita oman profiilin. Yksi niistä profiileista olisi yksinkertaisin konfigurointi 

aloittelijoille. Teknisen asiantuntijan yllä mainitut kehittämisehdotukset jäivät hieman 

epäselviksi, koska toisaalta kahdesta vaihtoehdosta on vaikea valita mutta toisaalta ha-

luttaisiin lisää valinnan mahdollisuuksia. Ongelmia aiheuttaa myös tasapainottaminen 

jälleenmyyjien ja asiakkaiden välillä, jotka haluavat kehittää itsenäisesti CUSTOMTOOL-

Sin konfigurointia. Yleisvalikot voitaisiin ryhmitellä ja kaikki valikot olisi yleisesti hyvä päi-

vittää. Teknisen asiantuntijan mukaan yksi tyypillisesti kuultu asia, jonka useat asiakkaat 

kohtaavat on, jos heillä on SOLIDWORKS auki, he yrittävät vaihtaa asetuksia järjestel-

mänvalvojasta ja ovat kirjautuneita admineiksi. He eivät ymmärrä, että ei ole mahdollista 

käyttää molempia käyttäjiä samanaikaisesti. Uloskirjauspainike olisi kätevä. On ole-

massa yksi CUSTOMTOOLSin Professional versiota käyttävien asiakkaiden useasti 

kuultu toive. Monet asiakkaat voivat luoda jopa viisi projektia päivässä, mikä tarkoittaa 

sitä, että projektien luettelosta tulee todella sotkuinen. Vuodessa heille muodostuu tosi 

pitkä projektiluettelo. Näin pitkällä projektiluettelolla on mahdotonta työskennellä. Asiak-

kaat turhautuvat, kun joutuvat etsimään tiettyä projektia satoja vaihtoehtoja sisältävästä 

luettelosta. 

Ensimmäinen asiakas, jonka kanssa puhuttiin puhelimessa, ei tiennyt mistä aloittasi. Li-

säosan päivittäminen kestää liian kauan. Konfigurointi on hämmentävää ja ei vaikuta 

loogiselta, kun joutuu siirtymään paikasta toiseen jatkuvasti. Konfiguroinnin aikana on 

vaikea selvittää, mitä pitäisi tehdä päästäkseen tavoitteeseen. Parempi tapa olisi käydä 

kaikki vaiheet läpi askel askeleelta. CUSTOMTOOLSin konfigurointi ei vaikuta olevan 

tehty kaikille ihmisille tai ottaen huomioon kaikkien taitoja tai kykyjä. SOLIDWORKSin 

käyttäminen on melkein kymmenen vuoden ajan ollut aina helppoa ja sen ymmärtäminen 

ei ole koskaan vienyt saman verran aikaa kuin CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin ym-

märtäminen. Suunnittelija on keksijä ja vain CUSTOMTOOLSin käyttäjä, joka ei tarvitse 

monimutkaista konfigurointia. Toiveena on löytää ratkaisut tarvittiin asioihin nopeasti ja 

luoda saman tien lisäosan asennuksen jälkeen esimerkiksi yhdestä piirustuksesta pdf-

tiedosto vain yhdellä napsautuksella. Konfiguroinnin tutoriaalit ovat hyviä mutta asiak-

kaan mukaan hänen käytössä oleva aika ei riitä keskittymään niihin. Konfigurointi olisi 
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helpompaa, jos sen vaiheet olisivat selitetty yksinkertaisemmin tai jos olisi mahdollista 

valita valikosta, mitä haluaa tehdä. Keskustelun aikana asiakas vaikutti turhautuneelta 

monimutkaisen konfiguroinnin takia. Asiakas oli kokenut SOLIDWORKS-käyttäjä mutta 

kokematon CUSTOMTOOLS-käyttäjä. Asiakkaalla oli CUSTOMTOOLS asennettuna 

mutta konfigurointi kesken.   

Toisen asiakkaan kanssa keskusteltiin Skype for Businessin välityksellä ja hänen mu-

kaan konfiguroinnin ajattelutapa on vaikea. YouTube videoita ja ominaisuuksia on liikaa 

ja niissä menee helposti ajatukset sekä prosessit sekaisin. Jotta päästään työssä eteen-

päin, täytyy tietää etukäteen, miten tarvittavat työkalut konfiguroidaan ja miten kaikki 

asiat vaikuttavat toisiinsa. Kehittämisideaksi asiakas ehdotti SOLIDWORKSin sisäänra-

kennettua avustustyökalua, jonka avulla käyttäjä pystyisi helposti selvittämään, miten 

kaikki tarpeelliset asiat toimivat. Jos CUSTOMTOOLSin käytöstä ei ole yhtään koke-

musta, ensimmäinen päivä on hyvin vaikea. Tiedät, mitä haluat, mutta et tiedä, miten 

sinne pääsee.  

ATR Softin CUSTOMTOOLS ryhmän asiantuntijan mielestä haastavaa konfigurointia pi-

tää yksinkertaistaa. Toimintoja pitäisi poistaa, jos asiakas niitä ei tarvitse, koska se hel-

pottaisi konfigurointia. Ehkä se on kaukaa haettu ajatus mutta tekoälyn tapainen ratkaisu 

parantaisi CUSTOMTOOLSin konfigurointia huomattavasti. Jos vanhan profiilin tuonti 

toisesta järjestelmästä onnistuisi automatisoidusti, se helpottaisi käyttäjän työtä ja konfi-

gurointi olisi yksinkertaisempaa. Konfigurointia helpottaisi myös se, jos olisi mahdollista 

korvata vanha profiili uudella CUSTOMTOOLS-lisäosalle tarkoitetulla profiililla, josta 

poistettaisiin mm. ylimääräiset ominaisuudet yksinkertaisella tavalla. Tutoriaaleja CUS-

TOMTOOLSin konfigurointiin liittyen on työn alla ja tavoitteena on, että CUSTOMTOOL-

Sin ulkoasu muuttuu. SOLIDWORKS paneelissa on linkki, josta päästään suoraan Get-

ting Started -oppaaseen. Task Pane paneeliin on tehty muutoksia, joista yksi on ilmoit-

taminen uusien päivitysten saatavuudesta. Yksi idea parantaa koko konfiguroinnin pro-

sessia, on ehdottaa valmista profiilia asiakkaille. 

ATR Softin sovellusasiantuntijan vastauksia käytettiin kyselyiden päätuloksissa mutta 

keskusteltiin CUSTOMTOOLSin konfiguroinnista myös Skype for Businessin kautta. 

CUSTOMTOOLS on hyvä tuote, joka paranee jokaisen julkaisun jälkeen mutta markki-

nointia täytyy kuitenkin parantaa. CUSTOMTOOLSin suurin haaste on sen konfigurointi, 

jonka suorittaminen on melko vaikeaa. Asiakkaille jaetaan käyttöoikeuksia, joista suuri 

osa ei aktivoidu koskaan. Jälleenmyyjät saavat CUSTOMTOOLSista hyviä tuloja, mutta 

monet eivät opasta asiakkaita käyttämään sitä. Monet asiakkaat eivät koskaan käytä 
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ohjelmistoa, koska konfiguroinnista on liikaa vaivaa ja se vie paljon aikaa. Konfigurointi 

on asiakkaille hämmentävää ja sen suorittaminen on haastavaa. Sovellusasiantuntijan 

henkilökohtaisen mielipiteen mukaan kyseessä on osittain markkinointiongelma. Jälleen-

myyjien ja asiakkaiden välisen viestinnän puute on yksi hankaluus, jota täytyy selvittää. 

On alueita, joita voidaan parantaa ja yksi niistä on jälleenmyyjien ja asiakkaiden välinen 

kommunikointi. Ongelmien ratkaisemiseen auttaisi, jos jälleenmyyjät ja asiakkaat seurai-

sivat enemmän tarjolla olevia webinaareja. Toinen suuri ongelma, joka vaikuttaa nega-

tiivisesti konfigurointiin ja nostaa sen vaikeutta, on CUSTOMTOOLSin käyttöliittymä. 

Käyttöliittymää kannattaisi parannella, muokata nykyaikaisemmaksi tai kirjoittaa koko-

naan uusiksi mutta tämä vaatii paljon työtä ja ei ole helppo ratkaisu. Moderni käyttöliit-

tymä olisi yksinkertaisempi ja houkuttelisi enemmän suunnittelijoita käyttämään sitä 

säännöllisesti. Yksi moderni menetelmä, jonka hyödyntämistä käyttöliittymässä kannat-

taa harkita on ”drag & drop”. Se on monimutkaista, jos joka kerta täytyy siirtyä paikasta 

toiseen käyttämällä kahta näyttöä ja montaa välilehteä. ”Drag & drop” menetelmän avulla 

käyttöliittymä olisi helpompi ymmärtää ja järjestelmällisempi. Hyvät ohjelmistokehittäjät 

tai jopa pelinkehittäjät voisivat suunnitella uuden käyttöliittymän, joka olisi rohkeampi ja 

moderni, koska tämänhetkinen alkaa olla liian vanha. Käyttöliittymästä kannattaa tehdä 

käyttäjäystävällisempi ja konfiguroinnista helpompi ymmärtää.   

10.4 Konfiguroinnissa avustavien resurssien tutkimisen päätulokset 

Käytettävissä olevista ohjeista selkein vaikutti olevan Getting started guide. Kyseinen 

opaskirja sisältää konfiguroinnissa avustavaa tietoa ja se löytyy PDF-tiedostona CUS-

TOMTOOLSin sivuilta. Getting started guide on kuitenkin vaikeasti löydettävissä ja tämä 

huomattiin myös molempien kyselyiden tuloksista. Yksikään kyselyihin vastanneista ei 

käyttänyt opaskirjaa konfiguroinnin aikana. Getting started guide löytyy CUSTOMTOOL-

Sin nettisivuilta. Etsitään Getting started guide opaskirja napsauttamalla ensin Resource 

center ja sen jälkeen Getting Started. Seuraavaksi etsitään Getting started guide, joka 

löytyy sen sisältävien lukujen otsikkojen seasta. Opaskirja avautuu kokonaisuudessaan 

napsauttamalla Getting started guide. Kun CUSTOMTOOLSin asentaa, niin onnistu-

neesta asennuksesta kertovassa käyttöliittymässä ehdotetaan näytettäväksi ’’Getting 

Started’’ -opas. Opaskirja on siis vaikeasti löydettävissä vain, jos sitä etsitään ensim-

mäistä kertaa CUSTOMTOOLSin nettisivuilta. Ohjekirjan otsikko on myös hieman epä-

selvä. Sen otsikoksi tai tiedoston nimeksi olisi hyvä lisätä esimerkiksi sanan ’’konfigu-

rointi’’. Getting started guide otsikko vaikuttaa siltä, että kyseessä on yksinkertainen ja 
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lyhyt ohjeistus siitä, miten CUSTOMTOOLS otetaan käyttöön mutta todellisuudessa ky-

seessä on 144 sivun ohjeet siitä, miten CUSTOMTOOLSin tärkeimmät työkalut konfigu-

roidaan. Start & Configure CUSTOMTOOLS olisi selkeämpi nimi Getting started manu-

aalille. Toinen vaihtoehto ohjekirjan nimeksi olisi Configure CT. Ohjekirja olisi helpommin 

löydettävissä, jos CUSTOMTOOLSin nettisivujen etusivulle lisättäisiin suora linkki, jota 

napsauttamalla PDF-tiedosto avautuisi. Asiakkaita olisi hyvä tiedottaa jo ostamisen yh-

teydessä, että konfigurointi voidaan suorittaa käyttämällä kyseistä manuaalia. 

CUSTOMTOOLS-tuotteita käyttää yli 5000 yritystä eli CUSTOMTOOLS-käyttäjiä on tu-

hansia mutta CUSTOMTOOLS for SOLIDWORKS YouTube kanavan tilaajia vain alle 

400. Tämä tarkoittaa sitä, että kanava vaatii parantamista tai sitä ei ole mainostettu oi-

kein, koska YouTube videopalvelua on helppo käyttää, se on maksuton ja suosittu. You-

Tube kanavan parantamiseen kannattaa panostaa ja mainostaa sitä asiakkaille enem-

män. Asiakkaiden palautteesta voidaan todeta, että hyviä esimerkkejä ei ole riittävästi. 

Ehdotuksena olisi selvitystyö tai kysely, jonka tavoitteena olisi selvittää, mitä työkaluja 

CUSTOMTOOLS-käyttäjät käyttävät eniten eli mitä esimerkkejä asiakkaat haluavat. Ky-

sely pitää kuitenkin jakaa asiakkaille tehokkaasti, vakuuttaa heidät vastaamaan siihen 

kunnolla ja varmistaa, että kysymykset ovat selkeitä, jotta selvitettäisi mitä esimerkkejä 

videot pitäisivät sisältää. Kuten tämän opinnäytetyön aikaan huomattiin se ei ole help-

poa. YouTube kanavaa tulisi olla mahdollista mainostaa asiakkaille heti lisäosan ostami-

sen yhteydessä, koska se olisi vahva tapa konfiguroida CUSTOMTOOLS-lisäosa. 

Getting started guide on hyvä ohjekirja mutta uudistukseen ja kehittämiseen kannattaa 

aina panostaa etenkin, jos siihen on noin selvästi tarvetta. YouTube on todella suosittu 

ja helppokäyttöinen videopalvelu, joten sitä kannattaa hyödyntää enemmän. Konfigu-

roinnissa avustavien resurssien tutkimisen tuloksia esitellään lisää jatkokehittämiside-

oissa.  
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11 YHTEENVETO 

11.1 Jatkokehittämisideat 

CUSTOMTOOLS-lisäosan konfiguroinnin parantamiseen liittyviä jatkokehittämisideoita 

on useita. Konfigurointia voidaan parantaa esimerkiksi opiskelijoiden tekemillä opinnäy-

tetöillä. Tässä alaluvussa käydään läpi muutamia CUSTOMTOOLS-lisäosan konfigu-

roinnin parantamiseen liittyviä opinnäytetyön aihe-ehdotuksia. Yksi opinnäytetyön aihe-

ehdotus olisi uuden ohjekirjan kirjoittaminen tai Getting started -opaskirjan parantami-

nen. Ohjekirja on vaikeasti löydettävissä, ja sen nimi voisi olla selkeämpi (ks. luku 10.4). 

Lisäksi se näyttäisi olevan ainakin 3 vuotta vanha. Ohjekirjassa sanotaan, että on ole-

massa neljä erilaista CUSTOMTOOLS-vaihtoehtoa mutta nykyään niitä on vain kaksi 

(ks. luku 8.4). Selkeän ja ajan tasalla olevan manuaalin tekeminen olisi yksi askel eteen-

päin CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin parantamiseksi.  

CUSTOMTOOLS Web Help sivujen kehittäminen on vielä yksi jatkokehittämisidea, joka 

voisi olla esimerkiksi yhden opiskelijan opinnäytetyön aihe. CUSTOMTOOLSin asennuk-

sen ja konfiguroinnin ohjeet kannattaa laittaa parempaan järjestykseen, koska ne eivät 

ole riittävän selkeät. Tämä johtopäätös perustuu kuitenkin vain yksittäisen jälleenmyyjän 

sanoihin. Tiedot ja ohjeet kannattaa käydä läpi ja tarvittaessa päivittää, jotta kaikki ohjeet 

olisivat ajan tasalla. Sivujen vasemmassa osassa on sisältö (Contents) -valikkopalkki tai 

ts. puu-tietorakenne, josta voi valita tarvittavat ohjeet tai tiedot klikkaamalla otsikoita. 

Napsauttamalla puu-tietorakenteen otsikoita avautuu lisää otsikoita. Puu-tietorakenteen 

monien alaotsikoiden avautuminen vaikuttaa hieman sekavalta mutta käytettävissä 

oleva Search-toiminto helpottaa Web Help sivujen käyttämistä. Puu-tietorakenne sisäl-

tää kymmeniä otsikoita, joista jotkut vaikuttavat siltä, että ne sisältäisivät samaa asiaa. 

Esimerkiksi napsauttamalla pääotsikkoa CUSTOMTOOLS Installation avautuu lisää ot-

sikoita, joista yksi on uudelleen CUSTOMTOOLS Installation ja yksi on Welcome to 

CUSTOMTOOLS Install Guide. CUSTOMTOOLS Installation pääotsikon voisi korvata 

esimerkiksi otsikolla CUSTOMTOOLS Install Guide ja otsikon Welcome to CUS-

TOMTOOLS Install Guide voisi poistaa. Tapa, jolla tietoa voi hakea Web Help -sivuilta 

ja sivut kaiken kaikkiaan vaikuttavat hieman sekavilta. Huomioon kannattaa ottaa se, 

että puu-tietorakenne ja Web Help sivut kokonaisuudessaan saattavat monen mielestä 

olla selkeät, joten kyseisten sivujen kehittämisessä olisi tarpeellista selvittää sivujen 
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käyttäjien mielipide. Web Help sivujen uudelleen suunnittelu ja moderniksi päivittäminen 

olisi yksi keino, jolla CUSTOMTOOLSin konfigurointia voitaisiin parantaa. 

Uuden käyttöliittymän suunnittelu olisi hyvä opinnäytetyön aihe. Jos käyttöliittymän suun-

nittelu olisi liian haastavaa, se voitaisiin jakaa esimerkiksi kahden tai kolmen opiskelijan 

opinnäytetyöksi. Nämä opinnäytetyöt sisältäisivät mm. tutkimusta sekä pohdintaa, jonka 

jälkeen voisi olla muun muassa käyttöliittymän rakenteen tekemistä ja testaamista. Opin-

näytetyöt tai yksi laajempi projekti olisivat siis kokonaisuudessaan uuden CUS-

TOMTOOLS-lisäosan käyttöliittymän suunnittelu.  

Tässä opinnäytetyössä esitetyt kehittämisideat sekä jatkokehittämisideat tulisi toteuttaa 

käytännössä. Kehittämisideoita täytyy kuitenkin pohtia tarkasti. ATR Softin CUS-

TOMTOOLS-tiimin kannattaa ilmaista mielipiteensä kehittämisideoista ja toteuttaa ni-

menomaan ne ideat, joista syntyisi kehitystä. Asiakkaiden ja jälleenmyyjien mielipiteiden 

vahvistaminen ATR Softin monipuolisella teknologiaosaamisella varmistaisi CUS-

TOMTOOLSin konfiguroinnin parantamisen. 

11.2 Työn arviointi 

Työn alussa asetettiin opinnäytetyön tavoitteeksi parantaa CUSTOMTOOLS-lisäosan 

konfigurointia ja tehdä siitä helpompaa asiakkaille. CUSTOMTOOLSin konfiguroinnin 

parantaminen on kuitenkin melko laaja tavoite ja vaatii useita vaiheita. Tämä opinnäyte-

työ oli yksi ensimmäisistä vaiheista. Opinnäytetyön konkreettinen tavoite oli selvittää 

konfiguroinnin suurimmat ongelmat selvitystyön kautta sekä ehdottaa tapoja, joilla sitä 

voitaisiin kehittää.  

Selvitystyössä käytettiin useita menetelmiä. Näitä menetelmiä olivat mm. itsenäinen 

opiskelu, opinnäytetyön teoriaosuuden kirjoittaminen, SurveyMonkey-kyselytutkimustyö-

kalun avulla tehdyt kyselyt sekä niiden jakaminen sähköpostiviestintää hyödyntäen. 

Muita menetelmiä olivat keskustelut puhelimessa ja Skype for Businessin avulla, haas-

tattelut sekä kaikkien CUSTOMTOOLS käyttöönottoon vapaasti saatavilla olevien tieto-

jen itsenäinen tutkiminen. Käytetyt menetelmät olivat oikea ratkaisu selvitystyön suorit-

tamiseksi muun muassa sen vuoksi, että teoriaosuuteen liittyvien asioiden opiskelu ja 

niiden kirjoittaminen edellytti paljon aikaa. Yksi hyvä menetelmä olisi ollut konfiguroinnin 

suorittaminen monella eri mahdollisella tavalla hyödyntämällä CUSTOMTOOLSin jous-
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tavuutta sekä sen monia tarjoamia työkaluja. Toinen sopiva menetelmä olisi ollut CUS-

TOMTOOLSin hyödyntäminen suunnittelussa eli esimerkiksi harjoittelukappaleiden 3D-

mallintamisen aikana. Näiden menetelmien toteuttaminen olisi mahdollisesti tuonut vielä 

parempia tuloksia kuin ainoastaan selvitystyöllä saavutetut tulokset. Edellä mainitut me-

netelmät olisivat kuitenkin vaatineet todella paljon aikaa ja työtä, minkä seurauksena 

yhden opinnäytetyön laajuus olisi ylittynyt merkittävästi. Yllä mainittujen asioiden sekä 

pohdinnan jälkeen voidaan todeta, että työssä käytetyt menetelmät olivat melko hyviä ja 

tuottivat tärkeitä tuloksia.  

Työn aikana kohdattiin useita haasteita mutta lopulta päädyttiin kokoamaan sekä esittä-

mään monia kehittämisideoita, joita käyttämällä voidaan lähitulevaisuudessa parantaa 

CUSTOMTOOLS-lisäosan konfigurointia. Vastauksia asiakkaille sekä jälleenmyyjille 

osoitettuihin kyselyihin oli tavoitteena saada enemmän. Lisäksi niiden hankkimiseen käy-

tetyn vaivan sekä ajan määrä oli odotuksia suurempi. Suunnittelijoiden ja jälleenmyyjien 

kiireiset aikataulut olivat suuri haaste ja yksi syy siihen, miksi ei saatu kyselyihin run-

saasti vastauksia. Toinen syy oli se, että kyselyn jakaminen sähköpostin kautta ei ollut 

helppoa, koska osa jälleenmyyjistä vastasi, että heidän asiakkaansa eivät suorita konfi-

gurointia itsenäisesti. Lisäksi jotkut jälleenmyyjät eivät jakaneet kyselyjä tarpeeksi mo-

nelle asiakkaalle ja asiakkaiden yhteystietoja saatiin vain yhdeltä jälleenmyyjältä. Huo-

mioon täytyy ottaa myös se, että etenkin asiakkaiden palautteesta kootut päätulokset 

eivät ole sataprosenttisesti luotettavia, koska heillä ei ole tarpeeksi kokemusta CUS-

TOMTOOLSin konfiguroinnista tai sen käytöstä. Usealla asiakkaalla tässä työssä käyte-

tystä otannasta konfigurointi oli selvitystyön aikana vielä kesken. Asiakkaiden vastauk-

sista huomattiin, että niissä oli keskitytty CUSTOMTOOLSin ongelmiin. Tämä johtuu tur-

hautumisesta, koska suurin osa tämän opinnäytetyön aikana tehtyyn kyselyyn vastan-

neista ja haastatelluista asiakkaista ei ole päässyt käyttämään lisäosaa kunnolla tai hyö-

dyntämään sen potentiaalia täysin. CUSTOMTOOLSin asiakkailta saatu palaute sekä 

kaikkien muiden asiantuntijoiden vastaukset olivat kuitenkin hyödyllisiä. Niiden avulla on-

nistuttiin ymmärtämään, millaisia ongelmia kyselyihin vastanneilla ja haastatelleilla hen-

kilöillä konfiguroinnissa on. Lisäksi onnistuttiin löytämään joitakin keinoja, joilla konfigu-

rointia voitaisiin parantaa, jotta se olisi käyttäjille helpompaa.  

Opinnäytetyön tekeminen oli hyödyllinen projekti työn kirjoittajalle. Itsenäisen opiskelun 

avulla opittiin työn kannalta tärkeistä osa-alueista, kuten tiedonhallinnan automatisoin-

nista ja ohjelmistojen integroinnista. Työn aikana saatiin tietoa CUSTOMTOOLSin hyö-

dyistä sekä sen kyvyistä ja ominaisuuksista. Lisäksi opittiin lisäosan asennuksesta sekä 



66 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nicolas Kattimeris 

konfiguroinnista. Selvitystyön aikana sosiaaliset sekä englannin kielen taidot kehittyivät 

sähköpostiviestinnän kautta ja keskustelemalla kasvotusten sekä puhelimen välityksellä 

mm. suunnittelijoiden ja erilaisten teknisten asiantuntijoiden kanssa.  

CUSTOMTOOLS on vahva tuote, joka auttaa suunnittelijoita vahvistamaan taitojaan en-

tistäkin enemmän. Se vapauttaa heidät keskittymään kekseliäisyyteen. CUSTOMTOOL-

Sin konfiguroinnin ongelmat estävät joitakin käyttäjiä saavuttamaan sen täyden potenti-

aalin. Monet asiakkaat ja jälleenmyyjät tietävät, mitkä ovat suurimmat konfiguroinnin on-

gelmat, ja heillä on hyviä ideoita konfiguroinnin parantamiseksi. Päätuloksista voidaan 

päätellä, että CUSTOMTOOLSin konfigurointi tarvitsee kehitystä ja suuren määrän työtä, 

jotta se olisi yksinkertainen ja lähellä täydellisyyttä. Tuloksista voidaan todeta, että var-

sinkin asiakkailla on paljon vaikeuksia konfiguroinnissa ja heidän turhautuminen loppuu 

ainoastaan silloin, kun konfiguroinnista on tehty yksinkertaista ja he pääsevät käyttä-

mään aikaa säästäviä työkaluja täydellä teholla. Vain osa käyttäjistä on päässyt täyteen 

potentiaaliin käsiksi, osalle konfigurointi on jatkuvasti työn alla ja osa heistä on luovutta-

nut. CUSTOMTOOLS-lisäosassa on runsaasti potentiaalia mutta se täytyy saada mah-

dollisimman hyvin käytettyä. Kaikille asiakkaille tulisi luovuttaa avain CUSTOMTOOLSin 

täyden potentiaalin maksimointiin. Myös heille, joilla on vaikeuksia konfiguroinnissa. 
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