Karri Sinisalo

Uuden ajoneuvon varusteluprosessi

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)
Ajoneuvotekniikka
Insinöörityö
1.10.2018

Tiivistelmä

Tekijä
Otsikko

Karri Sinisalo
Ajoneuvon varusteluprosessi

Sivumäärä
Aika

36 sivua + 5 liitettä
01.10.2018

Tutkinto

Insinööri (AMK)

Tutkinto-ohjelma

Ajoneuvotekniikka

Ammatillinen pääaine

Ajoneuvosuunnittelu

Ohjaajat

Lehtori Pertti Ylhäinen
Korjaamopäällikkö Pasi Hartikainen, Bilia Oy Ab

Tämä opinnäytetyö tehtiin Bilia Oy Ab:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tutkia ja
kuvailla vanha varusteluprosessi ja selvittää uuden varustelujärjestelmän prosessimuutoksen hyödyt ja haitat eri osastojen näkökulmasta. Toisena tavoitteena on tutkia, miten ajoneuvojen saapumista jälleenmyyjälle voidaan ennakoida ja tilata tarvittavat varaosat ajoissa. Havaintojen avulla on tarkoitus laatia kehitysehdotukset, joilla varusteluprosessia voidaan parantaa.
Vuodesta 2001 lähtien uusien ajoneuvojen varusteluun on käytetty IBM Notes
-työryhmäohjelmistoa. Notesin varustelujärjestelmä on tullut elinkaarensa loppuun, ja tämän vuoksi Bilialle on kehitetty uusi Solteq AS -varustelujärjestelmä. Uudella varustelujärjestelmällä pyritään korjaamaan vanhan järjestelmän puutteet, automatisoimaan prosessia
ja vähentämään osastojen rutiinitehtäviä.
Varusteluprosessia tutkittiin eri osastojen henkilökunnalle suoritetulla kyselyllä. Kyselyyn
osallistui varustelun työnjohto, autotoimiston sihteeri, ajoneuvomyyjät, varaosamyyjä ja
mekaanikot. Kirjallisen kyselyn ohella eri osastoilta kyseltiin prosessiin liittyvistä aiheista
suullisesti. Järjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain: ensin sisäisiin kauppoihin, minkä jälkeen toimintaa laajennettiin asiakastilauksiin toimipisteittäin.
Vanhan järjestelmän toimintatapa saatiin kuvattua ja uuden järjestelmän prosessimuutoksesta oli hyötyä eri osastoille. Osastojen rutiinityömäärä vähentyi uuden varustelujärjestelmän ansiosta. Ajoneuvojen saapumisen tutkiminen jäi suppeaksi, koska tiedot saadaan
luotettavasti vain yhden järjestelmän (Vistan) kautta.

Avainsanat

Varustelu, Solteq CD AS

Abstract

Author
Title

Karri Sinisalo
Equipping Process of a New Car

Number of Pages
Date

36 pages + 5 appendices
01 OCT 2018

Degree

Bachelor of Engineering

Degree Programme

Automotive Engineering

Professional Major

Automotive Design Engineering

Instructors

Pertti Ylhäinen, Senior Lecturer
Pasi Hartikainen, Body Shop Manager, Bilia Oy Ab

This Bachelor´s thesis was commissioned by Bilia Oy Ab (later Bilia). The aim of this thesis
was to describe the process of equipping a vehicle with an old IBM Notes -based equipping management software system and to research the benefits and disadvantages of the
new Solteq AS -based management software at the different departments of Bilia. Another
aim was to investigate how one can predict the arrival of vehicles and order the necessary
parts, so that the vehicles can be equipped as soon as possible. Suggestions how to improve the equipping process were created based on the observations.
IBM Notes was used from 2001 to manage new car equipping. The Notes based equipping
workflow reached the end of its lifecycle, and therefore, new equipping software was created for Bilia by Solteq. Its purpose is to correct the imperfections of the old Notes-based
software and decrease routine work by automatizing the equipping process.
The equipping process was analyzed with surveys which included different departments of
Bilia. In addition to the surveys, employees working in various departments were interviewed about the process verbally. The Solteq AS-based management system was implemented in stages, initially for internal orders, after which sales of the system were expanded to customer orders.
The old equipping process was described, and the new equipping process was found to be
useful for different departments. The e new equipment system seemed to help to decrease
routine workload. Investigating the arrival of the vehicles was brief, as the data is reliably
obtained through one system (Vista) only.

Keywords

Car equipping Solteq CD AS

Sisällys
Lyhenteet
1

Johdanto

1

2

Käytössä olevat ohjelmat

2

2.1

IBM Notes - Duett

2

2.2

Solteq CD400

2

2.3

Solteq AS

2

2.4

Vista

2

2.5

VIDA

3

Ajoneuvon myynti

4

3.1

Ajoneuvon kauppasopimus

4

3.2

Ajoneuvon tilaus

4

3.3

Tehdasasenteiset lisävarusteet

4

3.4

Jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet

4

3.5

Ajoneuvon malli

5

3.5.1

Tehdasasenteiset lisävarusteet

6

3.5.2

Jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet

7

3

4

Varustelu vanhalla IBM-Notes pohjaisella varustelujärjestelmällä

8

4.1

Varustelutilaus ja varaosat

8

4.2

Ajoneuvon vastaanotto

11

4.3

Luovutushuolto ja varustelu

11

4.4

Ajoneuvon valmistuminen varustelusta

11

4.5

Jälkitoimitettavat varusteet

12

4.6

IBM Notes -pohjaisen järjestelmän haitat

12

5

Uuden järjestelmän käyttöönotto

15

6

Varustelu uudella Solteq AS -pohjaisella varustelujärjestelmällä

17

6.1

Varustelutilaus

17

6.2

Ajoneuvon seuranta

19

6.3

Ajoneuvon varaosat

21

6.4

Ajoneuvon valmistuminen varustelusta

21

6.5

Jälkitoimitettavat lisävarusteet

22

6.6

7

8

Uuden varustelujärjestelmän hyödyt ja haitat

23

6.6.1

Koulutus

23

6.6.2

Varustelutilaukseen käytetty aika

23

6.6.3

Ajoneuvon varusteluun tarvittavat varaosat

26

6.6.4

Varustelun työmääräys

27

Kehitysehdotukset

28

7.1.1

Ajoneuvon avaimenperä ja huoltokirja

28

7.1.2

Varustelu-välilehti

28

7.1.3

Varustelun työmääräys

28

7.1.4

Varaosat

29

7.1.5

Koulutus

29

Yhteenveto

Liitteet
Liite 1. Notes-varustelutilaus
Liite 2. Haastattelulomake Mekaanikot
Liite 3. Ajoneuvon arvioidun varustelupäivämäärän seurantataulukko
Liite 4. Haastattelulomake Varustelun työnjohto, autotoimisto ja varaosat
Liite 5. Haastattelulomake Automyyjät

30

Lyhenteet
LDC

Local Delivery Center

VIN

Vehicle Identification Number

VIDA

Volvo Information and Diagnostics for Aftersales

1

1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö tehtiin Bilia Oy Ab:n (myöhemmin Bilia) toimeksiannosta. Tämän
opinnäytetyön tarkoitus on tutkia ja dokumentoida vanhaa varustelujärjestelmää ja Bilialle luotua uutta Solteq AS -varustelujärjestelmää ja sen käyttöönottoa.

Biliassa uudet ajoneuvot varustellaan Kaivokselan toimipisteessä. Varustelusta vastaa
varustelun työnjohto, joka avaa myyjän tekemän varustelutilauksen pohjalta työmääräyksen. Biliassa varustellaan vuosittain noin 3500 ajoneuvoa.

Vuodesta 2001 lähtien Bilian käytössä ollut IBM Notes -varustelujärjestelmä oli tullut
elinkaarensa päähän. Järjestelmän toimintatapaa ei ole muutettu vuosiin, ja uusien
ajoneuvojen myynnin kasvaessa vanhan varustelujärjestelmän toimintatavan hitaus ja
tiedon uudelleen kirjaaminen vie turhaa aikaa. Vuosien varrella varusteltavat autot on
syötetty käsin varustelujärjestelmään ja ajoneuvon tilauksen kannalta oleelliset tiedot
ovat olleet sekaisin monen eri järjestelmän takana. Uudistuksien yhteydessä Notespohjaisen järjestelmän käytettävät ohjelmat ovat lisääntyneet.

Ajoneuvokauppaan tarkoitetuissa pakettijärjestelmissä olisi ollut liian paljon kehitettävää, joten Bilia ryhtyi kehittämään uutta varustelujärjestelmää yhdessä Solteqin kanssa. Uudella varustelujärjestelmällä, Solteq AS:llä, pyritään korjaamaan vanhan järjestelmän puutteet ja keräämään uuden ajoneuvon varusteluun tarvittava tieto yhden järjestelmän taakse sekä vähentämään tiedon uudelleenkirjaamista.

Työn tavoitteena on tutkia ja dokumentoida vanhan varustelujärjestelmän prosessi ja
sen ongelmakohdat, selvittää uuden varustelujärjestelmän prosessimuutoksen hyödyt
ja haitat eri osastojen näkökulmasta. Tämän lisäksi toisena tavoitteena on tutkia, miten
ajoneuvojen saapumista voidaan ennakoida, jotta varusteluun tarvittavat osat tilataan
ajoissa. Havaintojen avulla on tarkoitus laatia kehitysehdotukset, joilla varusteluprosessia voidaan parantaa.

Opinnäytetyössä sivutaan ajoneuvon myyntiprosessia sekä dokumentoimalla uuden
ajoneuvon luonti järjestelmään, että asiakkaan valitsemien jälleenmyyjällä asennettavien lisävarusteiden valitsemisen kauppasopimukseen.
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2

Käytössä olevat ohjelmat

Tässä luvussa kerrotaan Biliassa käytössä olevista ohjelmista ja niiden käyttötarkoituksesta.

2.1

IBM Notes - Duett

Duett on IBM-Notes-pohjainen myyjän työasema. Työasemalla myyjä luo kauppasopimuksen, määrittelee ajoneuvon parametrit ja seuraa ajoneuvon valmistumisprosessia.
Työasemalle päivittyvät ajoneuvon saapumispäivämäärät, rengastiedot ja varustelun
tila.

2.2

Solteq CD400

Solteq CD400 (myöhemmin CD) on Solteqin luoma DOS-pohjainen ajoneuvokauppaan
tarkoitettu ohjelmisto, jolla hoidetaan Biliassa mekaanikkojen leimauksia, työrivien luontia ja osien myyntiä sekä laskutusta.

2.3

Solteq AS

Solteq AS on Solteqin luoma ajoneuvokauppaan tarkoitettu huollon ajanvarausohjelmisto, jolla hoidetaan Bilia Oy:ssä uusien autojen, asiakkaiden ja käytettyjen autojen
huollon ja kunnostuksen ajanvarauksessa. Ohjelmistoa käytetään jatkossa myös varustelussa.

2.4

Vista

Vista on Volvon tehdastilausjärjestelmä, josta kaikki uudet ajoneuvot, pl. verovapaat
autot, tilataan. Vistalta voidaan tarkistaa ajoneuvon tiedot, tila, sijainti ja aikataulu, esimerkiksi ajoneuvon saapumisaika jälleenmyyjälle.
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2.5

VIDA

Vida on Volvon diagnostiikkajärjestelmä valtuutetuille jälleenmyyjille. Vidalta löytyy ajoneuvojen tiedot varusteista varaosiin. Vidan avulla voidaan myydä työlle työvaiheita ja
varaosia sekä päivittää ajoneuvon ohjelmistot uusimpiin versioihin. Tulevaisuudessa
mekaanikko hakee ja varmistaa työohjeen ja ohjeajat sekä muuttaa veloituksen työmääräyksellä oikeaksi.
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3

Ajoneuvon myynti

Tässä luvussa tarkastellaan ajoneuvon myyntiprosessia.

3.1

Ajoneuvon kauppasopimus

Ajoneuvon myynti alkaa lisäämällä asiakkaan yhteystiedot Duettiin myyjän työpöydälle.
Asiakastietojen perustamisen jälkeen asiakkaalle voidaan tehdä kauppasopimus.
Kauppasopimus on myyjän ja ostajan välinen asiakirja, jossa on tieto kaupankäynnistä
ja kaupankohteesta. Kauppasopimukseen kirjataan ylös kaikki ajoneuvon tiedot, ajoneuvoon tulevat lisävarusteet ja asiakkaan tiedot sekä mahdollinen vaihdossa annettava ajoneuvo.

3.2

Ajoneuvon tilaus

Ajoneuvon tilaus ja varustelu tapahtuu kahdessa vaiheessa: tehtaalta ajoneuvo tilataan
Vistalla, ja Bilian puolella varustelutilaus tapahtuu Duettin kautta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään vain Bilian puolen varustelutilausjärjestelmään.

3.3

Tehdasasenteiset lisävarusteet

Tehtaalla asennettavia lisävarusteita ei pääsääntöisesti ole mahdollista asentaa jälkikäteen jälleenmyyjän toimipisteessä. Tehdasasenteisten lisävarusteiden jälkiasennus ei
ole kustannuksien vuoksi kannattavaa tehdä muualla kuin tehtaalla. Asennus veisi mekaanikolta huomattavasti enemmän työtunteja kuin tehtaalla asentaminen. Esimerkiksi
tuulilasiin heijastavaan näyttöön tarvittaisiin ainakin uusi kojelauta, näyttöpaneeli, johtosarja ja autoon pitäisi ajaa näyttöä varten ohjelmisto. Lisävarusteet pitää myös lisätä
Volvon tietokantaan, ja se vaatii yhteydenoton tehtaalle.

3.4

Jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet

Lisävarusteet, jotka asennetaan jälleenmyyjän toimipisteessä luovutushuollon yhteydessä, ovat pääsääntöisesti varusteita, joiden menekit ovat sen verran pieniä, ettei
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tehtaan ole kustannuksien vuoksi kannattavaa niitä asentaa. Niiden asentaminen voi
hidastaa ajoneuvon valmistusprosessia ja ajoneuvojen läpimenoa huomattavasti. Esimerkkejä näistä ovat Volvo XC90 Urban Luxury- ja ”Side Scuff Plate” -korisarja tai sähkötoiminen lohkolämmitin.

3.5

Ajoneuvon malli

Ajoneuvon malli valitaan kauppasopimukseen tietokannasta löytyvästä listasta (kuva
1). Ajoneuvon valinnan jälkeen kauppasopimukseen päivittyy mallikohtaiset tiedot. Mallin jälkeen ajoneuvo voidaan räätälöidä sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa on sovittu.
Kauppasopimuksen täyttö aloitetaan valitsemalla tehdasasenteiset lisävarusteet.

Kuva 1. Ajoneuvon mallin valinta
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3.5.1

Tehdasasenteiset lisävarusteet

Ajoneuvon mallin valinnan jälkeen avautuu tehdasasenteiset lisävarusteet kyseiseen
ajoneuvon malliin (kuva 2). Myyjä valitsee listalta lisävarusteet, ja ne päivittyvät kauppasopimukseen automaattisesti. Myös lisävarusteiden hinnat päivittyvät kauppasopimukseen.

Kuva 2. Ajoneuvon tehdasasenteisten lisävarusteiden valintaikkuna
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3.5.2

Jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet

Jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet päivittyvät kauppasopimukseen samalla
tavalla kuin tehdasasenteiset lisävarusteet, mutta ne haetaan Bilian omasta lisävarustekannasta. Kauppasopimuksesta aukeaa lisävarustekanta, josta voidaan valita halutut
lisävarusteet. Ennen vuotta 2018 lisävarusteet eivät auenneet tiettyyn ajoneuvomalliin,
vaan lisävarusteita pystyi valitsemaan kaikista malleista. Kannassa olevat lisävarusteet
on luokiteltu käyttötarkoituksen mukaisesti.

Asiakkaan valitsemat jälleenmyyjällä asennettavat lisävarusteet valitaan lisävarusteluettelosta (kuva 3) ja siirretään kauppasopimukseen. Esimerkiksi kyseisessä kaupassa ne ovat muotoon valettu tavaratilan matto, puoliautomaattinen vetokoukku ja Sensus Navigation. Ajoneuvon tietojen ja lisävarusteiden valintojen jälkeen tiedot voidaan
siirtää varusteluun.

Kuva 3. Bilian lisävarustekanta
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4

Varustelu vanhalla IBM-Notes pohjaisella varustelujärjestelmällä

Tässä luvussa käydään läpi ajoneuvon varustelua vanhalla varustelujärjestelmällä.

4.1

Varustelutilaus ja varaosat

Myyjän lähetettyä varustelupyynnön sähköisesti sihteeri tarkastaa sen autotoimistossa.
Varustelutilauksesta tarkastetaan, että ajoneuvon tiedot vastaavat tehdastilausjärjestelmällä tehtyä tilausta. Autotoimistossa sihteeri täyttää varustelutilaukseen ajoneuvon
vuosimallin, tyypin (mallikoodin), moottoritiedot, version, värin ja verhoilun tiedot. Tilaushetkellä ajoneuvolla ei ole valmiste- tai alustanumeroa, vaan ne luodaan tehtaalla
valmistuksen edetessä. Autotoimiston sihteeri lisää valmiste- ja alustanumeron Notespohjalle, kun ne lukevat Vistalla. Tarkastuksen ja valmiste- ja alustanumeron lisäämisen

jälkeen

ajoneuvon

varustelupyyntö

näkyy

varustelun

työnjohdon

Notes-

näkymässä.

Jotta ajoneuvolle voidaan varata aika luovutushuoltoon ja varusteluun, sekä myöhemmin ajoneuvon muihin huoltoihin, on perustettava ajoneuvo CD-järjestelmään. Perustaminen tehdään siirtämällä ajoneuvon tiedot kauppasopimukselta Bilian tietokantaan
CD-siirrolla. Tiedonsiirto tapahtuu Duettin kauppasopimukselta Solteq CD:lle CD400näppäimellä (kuva 4).

Kuva 4. Ajoneuvon tietojen siirto CD-järjestelmään

CD-siirto-näppäimestä aukeaa näkymä (kuva 5), josta valitaan haluttu tilausmuoto riippuen siitä, myydäänkö ajoneuvo omaan käyttöön vai asiakkaalle. Esimerkiksi jos kyseessä on asiakastilaus, valitaan ”auto asiakastilaus”. CD-siirrossa järjestelmään syötetään tehdastilausnumero (kuva 6), jolla ajoneuvon voi löytää myöhemmin CDjärjestelmästä.
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Kuva 5. Tietojen siirto CD400-järjestelmään

Kuva 6. Tehdastilausnumeron määritys CD-siirrossa

Varustelun työnjohto siirtää varustelutilauksen perusteella jälleenmyyjällä asennettavat
lisävarusteet ja halutut muut toimenpiteet (kuva 7) toiseen järjestelmään, Solteq
AS:ään työpohjaan, josta myöhemmin tehdään huoltotyömääräys. Varusteet lisätään
työpohjaan työvaihetunnuksilla, jotka ovat ennalta määritetty AS:n tietokantaan maahantuojan toimenpidenumeroiden perusteella. Tietokannasta löytyy myös Bilian omia
työvaihetunnuksia, jotka on luotu antamaan lisätietoa tai varusteita, joita teetetään alihankintana, esimerkiksi tummennettavien takalasien työvaihe 9999-71.

Työvaihetunnuksien syöttö työpohjaan ei myy lisävarusteiden asennukseen tai luovutushuoltoon tarvittavia osia työlle, vaan varaosamyyjien on tarkastettava jokainen tilaus
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erikseen ja myytävä tarvittavat osat työtilaukseen. Varaosamyyjä tarkastaa tarvittavat
varaosat käymällä työtilauksen läpi AS:ltä ja tilaamalla varaosat ajoneuvon rekisterinumerolla ja/tai työtilausnumerolla. Varaosat tilataan ASSI-varaosajärjestelmällä ja ne
myydään työlle varaosanumeroilla CD-järjestelmässä.

Kuva 7. IBM-Notesilla oleva lista jälleenmyyjällä asennettavista lisävarusteista

Mikäli myyjä haluaa muuttaa jälleenmyyjällä asennettavia lisävarusteita, hän valitsee
ne Duettista ja lähettää muutoksen Notes-varustelupohjaan. Tämä muutos näkyy varustelupyynnössä lisävarustemuutoksena (kuva 8). Muutoksen päivittäminen varustelutilaukseen korvaa aikaisemmin listatut varusteet. Varustelun työnjohto tarkistaa muutokset, kirjaa ne AS:lle työtilaukseen ja lähettää varaosamyyjälle sähköpostin muutoksesta.

Kuva 8. Muutos jälleenmyyjällä asennettaviin lisävarusteisiin
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4.2

Ajoneuvon vastaanotto

Kuljetusyhtiö toimittaa ajoneuvon avaimet Bilian autotoimistoon, jossa avaimiin kirjataan ajoneuvon rekisterinumero, tilausnumero, asiakas ja sijainti Bilian parkkipaikalla.
Kuljetusyhtiö merkitsee ajoneuvon sijainnin mukana tulevaan rahtikirjaan. Autotoimisto
täyttää avaimenperään ajoneuvon tiedot, tulostaa varustelutilauksen ja yhdistää avaimet siihen. Tämän jälkeen avaimet varustelutilauksineen toimitetaan varustelun työnjohtoon. Työnjohdossa tulostetaan huoltotyömääräys varustelupohjan rinnalle ja lajitellaan ajoneuvo oikeaan väliin halutun valmistumispäivämäärän mukaan.

4.3

Luovutushuolto ja varustelu

Ajoneuvon lajittelun jälkeen päivämäärän perusteella lähimpänä luovutusta olevat ajoneuvot annetaan mekaanikoille varusteltavaksi. Mekaanikko hakee yhden auton kerrallaan

ja

suorittaa

luovutushuollon

ja

lisävarusteiden

asennuksen

Notes-

varustelupyynnön ja AS-työmääräyksen perusteella. Luovutushuollossa ajoneuvo huolletaan maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Huollon yhteydessä ajoneuvosta tarkastetaan, ettei siinä ole kuljetusvaurioita tai vikoja. Luovutushuollon jälkeen ja ennen luovutusta asiakkaalle ajoneuvolle suoritetaan luovutuspesu.

Tehtaan jäljiltä uudessa ajoneuvossa on maalipintaa suojaavat muovit. Luovutuspesussa ajoneuvosta poistetaan kaikki suojaavat muovit ja pestään sekä sisä- että ulkopuolelta

4.4

Ajoneuvon valmistuminen varustelusta

Ajoneuvon valmistuttua luovutushuollosta ja lisävarusteiden asennuksesta mekaanikko
tuo avaimet, tyhjän huoltokirjan ja työmääräyksen varustelun työnjohtoon. Työnjohto
laskuttaa työn CD:n avulla ja merkitsee ajoneuvon valmiiksi varustelujärjestelmässä.
Ajoneuvon merkitseminen lähettää myyjälle sähköpostiviestin ja päivittää Duettille valmis varustelusta -tilan. Notes varustelutilaus siirtyy merkitsemisen jälkeen arkistoon.
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Autotoimistossa sihteerit kirjaavat käsin luovutettavina olevien ajoneuvojen mallin, valmistenumeron, vuosimallin, rekisterinumeron, luovutuspäivämäärän ja omistajan nimen
tyhjään huoltokirjaan.

4.5

Jälkitoimitettavat varusteet

Mikäli ajoneuvoon ei ole saatu tarvittavia varaosia luovutushuollon ajankohtana, otetaan myyjään yhteyttä. Myyjä sopii asiakkaan kanssa, luovutetaanko ajoneuvo ilman
puuttuvia varusteita vai jäädäänkö odottamaan osia. Jälkitoimitteiset osat kirjataan Notesille ja CD:lle sekä jätetään laskuttamatta työmääräykseltä (kuva 9). Ajoneuvojen
työmääräykset, joissa on jälkitoimitettavia osia, lajitellaan erilliseen pinoon.

Osien saapuessa varaosamyyjä ottaa yhteyden varustelun työnjohtoon, joka puolestaan ottaa yhteyden myyjään. Myyjä sopii asiakkaan kanssa, mikä ajankohta olisi hyvä
varusteiden toimitukseen tai asennukseen.

Kuva 9. Jälkitoimitettavat varusteet CD:llä

4.6

IBM Notes -pohjaisen järjestelmän haitat

IBM Notes -pohjainen varustelutilauksen tekeminen ja läpikäyminen on hidasta. Erilaisia lomakkeita täytetään, käydään läpi ja tietoja kirjataan useampaan otteeseen uudel-
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leen. Jo myyjän lähettäessä varustelupyyntöä Duettista Notes-varustelujärjestelmään
on myyjän käytävä läpi seitsemän eri vaihetta.

Ajoneuvon vienti CD-järjestelmään CD-siirrolla ei lisää ajoneuvolle huollon oletusmaksajaa, -tilaajaa, eikä sisäistä laskutusosoitetta. Niiden päivitys tehdään käsin ajoneuvon
ostokäsittelyssä. CD:lle kirjautuminen ja ajoneuvon tietojen syöttäminen käsin CD:llä
hidastaa varustelupyynnön käsittelyä.

Autotoimistossa joudutaan seuraamaan tiiviisti ajoneuvojen valmistumista Tehdastilausjärjestelmästä ja täyttämään käsin valmiste- ja alustanumeroita varustelutilauspohjaan. Tehdastilausjärjestelmään kirjautuminen ja ajoneuvojen tilauksien etsiminen vie
huomattavasti aikaa ottaen huomioon, että tilauksia on useita tuhansia ja ajoneuvojen
valmistuminen linjalla ei mene eri tehtailla käsi kädessä tilauksen ajankohdan kanssa.
Esimerkiksi ajoneuvo, jonka luovutuspäivämäärä on ensimmäisenä tai toisena, ei välttämättä saa valmiste- tai alustanumeroa ennemmin kuin kymmenes listassa oleva ajoneuvo. Tämä johtaa siihen, että listalla on sekaisin ajoneuvoja, joilla ei ole tietoja ja
joille olisi alusta- ja valmistenumero saatavilla.

Varustelun työnjohdon näkökulmasta varustelupyyntö ei näy, ennen kuin ajoneuvolle
kirjataan valmiste- ja alustanumero. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että
ajoneuvon varustelupyyntö voi jäädä huomaamatta ja ajoneuvon varustelu viivästyy.
Haluttujen lisävarusteiden ja muiden toimenpiteiden kirjaaminen myyjän tekemästä
varustelutilauksesta Notesista työpohjaan AS:lle vie runsaasti aikaa. Yhden varustelupyynnön vieminen AS:lle voi viedä jopa 15 minuuttia. Myös myyjien haluamien muutoksien ja varustelupäivämäärän seuraaminen vie aikaa.

Varustelutilauksien puutteet tai virheelliset tiedot, johtavat siihen, että myyjään on otettava yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Myyjä ei välttämättä seuraa sähköpostia
tauotta, joten tämä voi viivästyttää varustelutilauksen kirjaamista. Esimerkiksi XC90 T8
hybridi -malliin on mahdollista valita vanteita, joita ei kyseisen ajoneuvon sähkömoottorin ja sen akuston lisäämän painon vuoksi voi käyttää ajoneuvossa. Vanteiden painoluokka on liian pieni kyseiseen malliin. Autotoimiston sihteereiden ja varustelun työnjohdon tarvitsemien tietojen saaminen vaatii moneen eri järjestelmiin kirjautumisen ja
niiden seuraamista.
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Varaosamyyjän näkökulmasta tarvittavia varaosia käydään läpi AS:ltä työtilauksesta ja
myydään niitä CD:n avulla työtilaukseen. Kaikkiin luovutettaviin ajoneuvoihin tehdään
luovutushuollot, joissa tarvittavat varaosat ja tarvikkeet ovat samoja. Tämän vuoksi
aikaa kuluu siihen, että samoja tavaroita myydään töille.

Jokaisen avaimenperän ja huoltokirjan täyttäminen käsin vie huomattavasti aikaa, ottaen huomioon vuosittaisen varusteltavien ajoneuvojen määrän. On myös mahdollista,
että avaimenperään tai huoltokirjaan kirjataan väärän ajoneuvon tiedot, jolloin ne joudutaan hävittämään.

Muissakin vaiheissa osastoilla voi tapahtua inhimillisiä virheitä, esimerkiksi tiedon uudelleen kirjaamisessa järjestelmästä toiseen voi jäädä jokin tieto tai lisävaruste kirjaamatta. Tämä voi johtaa siihen, että ajoneuvon varustelu voi myöhästyä tai pahimmassa
tapauksessa asiakas saa ajoneuvon, jossa on vääriä tai puuttuvia varusteita.
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5

Uuden järjestelmän käyttöönotto

Tässä luvussa käsitellään aikaa, jolloin molemmat varustelujärjestelmät olivat käytössä.

Työharjoitteluni Bilian varustelun työnjohdossa alkoi toukokuussa 2018 siirtymäajalla ja
aloitin opinnäytetyöni kesäkuussa. Siitä lähtien olen tutkinut ja käyttänyt kumpaakin
varustelujärjestelmää. Siirtymäajan aikana kartoitetaan uuden varustelujärjestelmän
puutteita, toimintamallia ja koulutetaan osapuolet käyttämään järjestelmää.

Syksyllä 2017 Kaivokselassa todettiin, ettei senhetkinen varustelujärjestelmä riitä Bilialle, ja tämä johti lokakuussa palaveriin Solteqin ja Bilian kesken. Palaverissa käytiin läpi
järjestelmän puutteita ja tehtiin päätös mitä järjestelmälle tehdään. Lokakuun loppupuolella Solteq antoi tarjouksen, jossa oli listattuna järjestelmän lisätyöt ja kustannusarviot.
Tarjous käytiin läpi ja marraskuun toinen päivä se hyväksyttiin. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen järjestelmää koekäytettiin testitilauksilla, joilla selvitettiin järjestelmän puutteita. Puutteiden toteamisen ja kirjaamisen jälkeen Solteqiin otettiin yhteys. Ajan myötä
järjestelmään ajettiin päivityksiä, jotka toivat halutut toiminnot. Päivityksien jälkeen järjestelmän koekäyttöä jatkettiin ja palavereita järjestettiin tarpeen mukaan.

Maaliskuun lopussa järjestelmä esiteltiin Kaivokselassa pienelle ryhmälle ja otettiin
käyttöön sisäisiin kauppoihin sekä yhdelle myyjälle. Huhtikuun aikana Notes-pohjaisella
varustelujärjestelmällä tehdyt oman käytön autot siirrettiin uuteen järjestelmään. Siirto
tapahtui lähettämällä uusi varustelupyyntö kauppasopimukselta ja kuittaamalla varaus
tehdyksi AS-järjestelmällä myyjän työpöydältä (kuva 10). Varustelupyynnön kuittaus
arkistoi Notes-pohjaisen varustelutilauksen eri kansioon, jolloin varustelun työnjohdossa tiedettiin, että kyseinen tilaus on kuitattu ja käsitellään uudella järjestelmällä.

Kesäkuun puolivälissä järjestelmä esiteltiin Kaivokselassa ja järjestelmän käyttöön otettiin kaikki Kaivokselan myyjät. Myyjiä koulutettiin käyttämään järjestelmää ja päätettiin,
että varustelutilaukset, joiden luovutus on 31.8.2018 jälkeen tehdään uudella järjestelmällä. Myös vanhalla varustelujärjestelmällä tehdyt käsittelemättömät tilaukset siirrettiin
uudelle järjestelmälle.
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Heinäkuussa Herttoniemen ja Olarin henkilökunta koulutettiin käyttämään järjestelmää
ja

estettiin

myyjien

mahdollisuus

tehdä

varustelutilaus

vanhalla

IBM

Notes

-varustelujärjestelmällä.

Kuva 10. Varustelupyynnön kuittaaminen siirretyksi

Vanhat, ennen syyskuuta luovutettavat autot käsitellään Notes-järjestelmällä, koska
varustelupyyntö on jo käsitelty ja ajoneuvoon tarvittavat varaosat oli tilattu. Käsitellyn
varustelutilauksen siirto olisi myös vaatinut jo tilattujen varaosien peruutuksen, työtilauksien ja -määräysten poistamisen, uudelleenkirjaamisen ja työmääräysten uudelleentulostamisen uudella järjestelmällä.

Heinäkuussa 2018 Notes-varustelujärjestelmään päivitettiin toiminto, jolla ajoneuvon
tiedot päivittyivät automaattisesti varustelupohjaan tiedon löytyessä Vistalta. Toiminto
tapahtui kerran päivässä kaikille avoimille tilauksille, jotka autotoimiston sihteeri oli tarkastanut. Päivityksen myötä autotoimiston sihteerin ei tarvinnut päivittää käsin varustelutilauksiin alusta- ja valmistenumerotietoja.

Siirtymäaikana osa vanhalla järjestelmällä käsitellyistä tilauksista siirrettiin uudelle järjestelmälle, vaikka kyseinen varustelutilaus oli tehty jo. Siirron vuoksi jo tehdyistä tilauksista avattiin epähuomiossa toinen työmääräys. Päällekkäiset työtilaukset aiheuttivat epäselvyyttä, millä työtilauksella ajoneuvo tehdään.
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6

Varustelu uudella Solteq AS -pohjaisella varustelujärjestelmällä

Tässä luvussa käsitellään ajoneuvon varustelua uudella varustelujärjestelmällä.

Uudella järjestelmällä tehty varustelupyyntö on kuin työnjohdon tekemä huollon ajanvaraus asiakkaalle. Erona on vain se, että asiakas (myyjä) voi muokata huollon sisältöä
omatoimisesti työtilauksen avaamiseen asti.

6.1

Varustelutilaus

Ajoneuvon mallin ja varusteiden valinnan jälkeen varustelupyyntö lähetetään kauppasopimuksen alaosasta löytyvällä lomakkeella (kuva 11).

Kuva 11. Varustelupyynnön lähettäminen uuteen varustelujärjestelmään

Varustelupyynnön lähettämiseen Solteq AS -järjestelmään varten täytetään yksi lomake (kuva 12). Lomakkeeseen päivittyy automaattisesti suurin osa tiedoista, ja myyjän
tehtäväksi jää Volvo On Call -tietojen ja renkaiden sijoituskohteen kirjaaminen: hotelli
vai auton kyytiin. Volvo On Call tiedot haetaan lomakkeelle Duettin asiakastiedoista.
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Kuva 12. Tietojen lisääminen varustelupyyntöön

Varustelupyynnön lähettämistä varten ajoneuvon tiedot on siirrettävä CD:lle samalla
tavalla kuin vanhalla järjestelmällä. Ajoneuvon tilauksen edetessä tuotantoon järjestelmä päivittää valmistenumeron ja alustanumeron CD:lle automaattisesti Volvon tehdastilausjärjestelmältä, Vistalta. Myyjän lähetettyä varustelupyynnön se näkyy varusteluvälilehdessä (kuva 13).

Myyjä voi muokata varustelutilausta, kunnes työnjohto avaa varustelutilauksesta työpohjan ja varaa ajan luovutushuoltoon. Myyjän päivitettyä lisävarusteet kauppasopimukseen Bilian lisävarustekannasta lähetetään muutos varustelutilaukseen. Mikäli
työnjohto on jo varannut ajan luovutushuoltoon ”lähetä - varustelupyyntö” muuttuu ”lähetä sähköpostia työnjohtoon” -painikkeeksi. Kuvassa 13 on esitetty myyjän tekemän
muutoksen luoma punainen kynä työnjohdon varustelunäkymässä. Muutoksen sisältö
toimitetaan sähköpostiin. Kalenterille viedyn varustelupyynnön muokkaus tehdään käsin lisäämällä tarvittavat työvaiheet.
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Kuva 13. Varustelu-välilehti Solteq AS -huollonajanvarausjärjestelmässä

Kun tehdastilauksessa olevien ajoneuvojen ilmoittama tila muuttuu ”matkalla Hankoon”
tehdastilausjärjestelmässä ja päivämäärä on muutaman viikon päässä, varustelun
työnjohto avaa varustelupyynnöstä työpohjan. Työpohjaan siirtyy varustelutilauksesta
työvaiheet automaattisesti. Työpohjan avaaminen lukitsee varustelutilauksen myyjiltä.
Varusteluun varataan 4 + 7 päivää: varusteluun tarvittavien osien saapumiseen neljä ja
varusteluun seitsemän päivää. Poikkeuksena renkaat, jotka tilataan kolme viikkoa aikaisemmin ennen myyjän asiakkaalle lupaamaa ajankohtaa. Tällä varmistetaan, että
renkaat ovat noin viikkoa aikaisemmin varastossa.

6.2

Ajoneuvon seuranta

Ajoneuvon saapumista voidaan seurata Volvon tehdastilausjärjestelmästä, Vistasta tai
AS:ltä. Vistalta näkee ajoneuvon arvioidun saapumispäivämäärän jälleenmyyjälle.
Saapumista ei voi seurata tarkasti muualta kuin tehdastilausjärjestelmästä. Kuljetusyhtiöltä tulevasta rahtikirjasta näkee Hankoon saapuneet ajoneuvot. Rahtikirjan perusteella voidaan päätellä, että mitkä ajoneuvot ovat lähiaikoina saapumassa jälleenmyyjälle.

Solteq AS -varustelujärjestelmä kerää kaiken varusteluun tarvittavan tiedon Volvon
tehdastilausjärjestelmästä ja Bilian järjestelmistä. Kun vanhalla tavalla tehdyissä varustelutilauksissa varustelun työnjohto, autotoimiston sihteeri ja varaosamyyjä kokosi tiedot monesta eri ohjelmasta, uudella varustelutavalla tarvitsee kirjautua pelkästään
AS:lle.
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Varustelujärjestelmä mahdollistaa ajoneuvon lajittelun tilan mukaan; tila voidaan valita
taulukon 1 mukaisista vaihtoehdoista. Verrattuna Notes pohjaiseen järjestelmään ajoneuvon sijainnin ja valmistuksen tilan tarkistamista varten kirjauduttiin Vistalle, kun taas
uudella järjestelmällä ajoneuvon tiedot näkyvät suoraa AS:ltä.

Taulukko 1. Ajoneuvon tilan ja sijainnin kriteerit
Tilattu
Tilausvahvistus
Tilaus vahvistettu (Tilaus käsitelty)
Tilaus lukittu
Valmistus sovittu (alustava tuotanto)
Tuotannossa
Valmis tehtaalta
VCC valmis
Matkalla
Matkalla Daquin
Saapunut Zeebrugge
Matkalla Hankoon
Saapunut Hankoon
Matkalla Biliaan
Saapunut Biliaan

Tiedot voidaan tilan ja sijainnin valinnan jälkeen lajitella varustelun tilan taulukon 2 mukaisilla valinnoilla. Lajittelemalla voidaan esimerkiksi tuoda esiin vain avoimet varustelutilaukset, jotka ovat matkalla Hankoon. Tällä tavalla voidaan arvioida ajoneuvon saapumista jälleenmyyjälle ja avata varustelutilauksesta työtilaus, jotta ajoneuvo olisi varusteltavissa saapuessaan Biliaan.

Taulukko 2. Varustelun tilan kriteerit Solteq AS:llä
Avoin

Työ avattu
Rivit leimattu
Laskutettu
Valmis varustelusta
Luovutettu
Järjestelmän toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää, että ajoneuvon sijainti tiedetään
tarkasti. Ajoneuvojen varaosien tilaus ajoitetaan siten, että varaosat ovat valmiina ajoneuvon saapuessa Biliaan. Tarvittavien varaosien tilaus lähtee automaattisesti ja jos
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ajoneuvo saapuu ilmoitettua aikaisemmin, tilaus ei välttämättä ole lähtenyt ja ajoneuvon varustelu voi viivästyä tai osia jää jälkitoimitukseen.

6.3

Ajoneuvon varaosat

Varustelupyynnön vieminen kalenterille työtilaukseksi tilaa tarvittavat varaosat automaattisesti LDC-tilauksella, mikäli myyjä on valinnut lisävarusteet Bilian lisävarustekannasta paketteina ja varaus viedään kalenterille neljän päivän päähän (kuluva +
kolme päivää). Lisävarusteiden syöttö käsin kauppasopimukseen ei luo pakettia, vaan
pelkän työrivin ja varaosat ovat myytävä käsin. Käsin syötetty lisävaruste siirtyy kauppasopimukselta varustelutilaukseen viivallisena työvaiheena ja se on korjattava työpohjalle, ennen kuin työpohja voidaan viedä työtilaukseksi (kuva 14).

Kuva 14. Käsin syötetty lisävaruste kauppasopimuksella

Varaosamyyjän tehtäväksi jää käsin syötettyjen lisävarusteiden, hybridiautojen latauskaapeleiden ja talvirenkaiden tilaus ja myynti työlle. Varustelun päänäkymässä on renkaille oma kohta, jossa on värikoodatut ruudut. Koodien väri viittaa renkaiden tilaan: ei
tarvetta, tarvitaan, tilattu tai jälkitoimituksessa.

Varustelujärjestelmä mahdollistaa tilauksien lajittelun rengastilan mukaan, jolloin voidaan tuoda esiin vain tilaukset, jotka tarvitsevat renkaita. Tämä helpottaa varaosahenkilökuntaa poistamalla jo tilatut renkaat listalta.

6.4

Ajoneuvon valmistuminen varustelusta

Ajoneuvon valmistuttua luovutushuollosta ja varustelusta ajoneuvo merkitään valmiiksi
AS:n varustelutilauksesta. Merkitsemisen lisäksi työtilauksen lisätoiminnoista lähetetään myyjälle sähköpostiviesti, johon voi kirjoittaa varustelussa havaittuja tietoja tai
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jälkitoimitettavia osia. AS:llä muutettu Valmis varustelusta -tila päivittyy myyjän työpöydälle.

Jos ajoneuvo luovutetaan muualta kuin Kaivokselasta, tarvitaan kuljetus. Myös kuljetus
tilataan lisätoiminnoista, jolloin ajoneuvon tiedot päivittyvät kuljetuslomakkeelle. Työnjohtajan tehtävänä on valita määränpää ja ajoneuvon sijainti Bilian pysäköintialueella.
Varustelu-välilehdellä näkyy keltaisen auton kuva, kun ajoneuvolle on tilattu kuljetus
(kuva 15).

Kuva 15. Keltainen kuorma-auto havainnollistamassa tilattua kuljetusta varustetulle autolle

30 ajoneuvon valmistumista varustelusta seurattiin opinnäytetyön aikana. Näistä kolmestakymmenestä ajoneuvosta kaksi ajoneuvoa varusteltiin myöhemmin, kuin arvioitu
varustelupäivämäärä. Niiden varustelupäivämäärät olivat yksi ja kaksi päivää myöhemmin, kuin arvioitu. Liitteessä 3 on havainnollistettu seurattuja ajoneuvoja.

6.5

Jälkitoimitettavat lisävarusteet

Jälkitoimitettavat varusteet merkitään varusteluvälilehdelle ajoneuvon varustelutilauksessa olevaan tekstikenttään. Vanhaan järjestelmään verrattuna jälkitoimitettavien varusteiden tai renkaiden tilaa voidaan muuttaa, jolloin saapuneet osat saadaan poistettua näkymästä. Renkaille on oma tila, joka näkyy varustelun päänäkymässä ja varustelutilauksessa. Kuten valmis varustelusta -tila myös renkaiden tila päivittyy myyjän työpöydälle. Kuvassa 16 on esitetty varustelutilauksen vapaamuotoinen selitekenttä ja
renkaiden tilan valintaruudut. Jokainen osasto voi muokata ja kirjata tietoja tarvittaessa
selitteeseen ja rengastietoihin.

23

Kuva 16. Ajoneuvon varustelutilauksen selitekenttä ja renkaiden tila

6.6

Uuden varustelujärjestelmän hyödyt ja haitat

Tässä luvussa on sekä kyselyn (liitteet 2–4), että omien huomioiden perusteella havaittuja uuden järjestelmän hyötyjä ja haittoja. Kyselyyn osallistui varustelun työnjohto,
autotoimiston sihteeri, kymmenen myyjää, kuusi mekaanikkoa ja varaosamyyjä. Kysely
suoritettiin siirtymäajan loppupuolella syyskuussa, jolloin vanhaan järjestelmään ei voinut enää tehdä uusia tilauksia.

6.6.1

Koulutus

Kyselyyn osallistuneilta osastoilta kysyttiin, ovatko he saaneet tarpeeksi koulutusta
uuteen järjestelmään. Vastauksien perusteella varustelun työnjohto, varaosamyyjä ja
autotoimiston sihteeri ovat saaneet tarpeeksi koulutusta. Kolme mekaanikkoa kuudesta
oli sitä mieltä, että he ovat saaneet tarpeeksi koulutusta. Kaksi vastasi, etteivät he ole
saaneet tarpeeksi koulutusta ja yksi mekaanikko vastasi, että hän on saanut tarpeeksi
koulutusta, niin että pärjää. Kuusi myyjää kymmenestä oli saanut tarpeeksi koulutusta.
Kieltävästi vastanneet myyjät haluaisivat koulutusta ”kaikkeen”, mitä on mahdollista
saada, ja tällä hetkellä he pohtivat keskenään, miten toimia.

6.6.2

Varustelutilaukseen käytetty aika

Uusi varustelujärjestelmä on helpottanut myyjien työtehtävää. Varustelujärjestelmä
antaa myyjille paremmat mahdollisuudet seurata ajoneuvon valmistumista. Kahdeksasta myyjästä kolmen mielestä aikaa säästyy muihin tehtäviin uuden järjestelmän myötä.
Kolme myyjää ei osannut vielä sanoa säästyykö aikaa, vai ei. Yksi myyjä vastasi kyselyyn, että uusi järjestelmä helpottaa, kun rengastiedot näkyvät myyjän työpöydällä. Yhden myyjän mielestä uusi järjestelmä ei ole helpottanut työtehtävää. Myyjä saa mm.
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varusteltavan ajoneuvon tilakoodin, rengastiedot ja ajoneuvon saapumispäivämäärän
työpöydälleen Notesiin (kuva 17).

Kuva 17. Myyjän työpöytä Duettissa

Kyselyn perusteella uudelle varustelujärjestelmälle lähetetty varustelupyyntö ei ole
myyjille huomattavasti nopeampi, kuin vanhalla tavalla tehty (kuva 18 ja 19). Myyjä
valitsee Bilian lisävarustekannasta haluamansa varusteet ja lisää ne kauppasopimukseen. Suurin ero vanhaan järjestelmään verrattuna on se, että myyjän valitsemien lisävarusteiden koodi siirtyy varustelutilaukseen, jolloin varustelutilauksen jatkokäsittely on
nopeampaa.

Kuva 18. Käytetty aika tehdessä varustelutilausta vanhalle järjestelmälle
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Kuva 19. Käytetty aika tehdessä varustelutilausta uudelle järjestelmälle

Varustelutilauksen vieminen kalenterille on uudella järjestelmällä huomattavasti nopeampaa, jopa 40 % varustelun työnjohdon mielestä, koska järjestelmä luo tarvittavat rivit
automaattisesti työtilaukseen. Keskimäärin uudella järjestelmällä tehdyn varustelupyynnön käsitteleminen työnjohdossa kestää neljä minuuttia. Teoriassa vanhaan järjestelmään verrattuna 3500 ajoneuvon vuosittaisella varustelumäärällä säästetään 233
tuntia, kun ajoneuvon varustelutilauksen käsittelyssä menee 4 minuuttia vähemmän
aikaa.

3500 ∗

4 𝑚𝑖𝑛
60

= 233ℎ

(1)

Varustelutilauksen muutoksen näkyminen punaisena kynänä varustelun välilehdellä on
epäselvä, sillä muutoksen sisällön näkyy pelkästään sähköpostissa. Päivittäisten sähköpostien määrän vuoksi varustelupyynnön muutokset voivat jäädä huomaamatta sähköpostin saapuessa.

Automaattisesti työmääräykselle myydyt osat vähensivät varaosamyyjän rutiinityömäärää. Teoriassa varaosamyyjän työmäärästä voidaan säästää vuodessa uudella varus-
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telujärjestelmällä 3500 ajoneuvon vuosittaisella varustelumäärällä 466 tuntia, kun ajoneuvon käsittelyssä menee 8 minuuttia vähemmän.

3500 ∗

8 𝑚𝑖𝑛
60

= 466ℎ

(2)

Ajoneuvon valmistuttua varustelusta Notes-järjestelmällä oli nopeampi ilmoittaa ajoneuvo valmiiksi. Notes järjestelmästä pystyi hakemaan varustelutilauksen yhdellä hakukentällä tehdastilausnumerolla, rekisterinumerolla, valmistenumerolla tai millä tahansa varustelutilauksessa olevalla sanalla. Haun jälkeen ajoneuvo ilmoitettiin valmiiksi
yhdellä näppäimellä. Uudella järjestelmällä ajoneuvo haetaan huollonajanvarausjärjestelmällä tehdastilausnumerolla, rekisterinumerolla tai valmistenumerolla. Tämän jälkeen on avattava työtilaus, jotta työtilauksen lisäpalveluita voidaan käyttää. Lisäpalveluista valitaan valmis varustelusta -viesti, joka avaa sähköpostipohjan Notesilta. Tämän
lisäksi ajoneuvon tila on merkittävä valmiiksi työtilauksesta, koska sähköpostin lähettäminen ei päivitä ajoneuvon valmistumistietoja myyjän työpöydälle.

Autotoimiston sihteerin työmäärä väheni huomattavasti. Aikaisempaan järjestelmään
verrattuna hänen ei enää tarvinnut seurata aktiivisesti tehdastilausjärjestelmää ja kirjata ajoneuvon tietoja sieltä Notes varustelutilaukseen ja CD:lle. Uuden järjestelmän
myötä hänen tehtävänsä on tarkistaa, että ajoneuvolle on tehty varustelutilaus ja sen
jälkeen tuoda avaimet varustelun työnjohtoon

6.6.3

Ajoneuvon varusteluun tarvittavat varaosat

Uuden järjestelmän kannalta on erityisen tärkeää, että ajoneuvon saapumisajankohta
tiedetään tarkasti. Ajoneuvoon tarvittavat varaosat varataan sen mukaan. Opinnäytetyön aikana tehdastilausjärjestelmän päivämäärät eivät pitäneet paikkaansa ja ajoneuvoja saapui viikko liian aikaisin tai myöhässä. Ajoneuvon saapuessa liian aikaisin siihen
ei välttämättä ollut varusteluun tarvittavia osia. Ajoneuvon saapuminen myöhässä ei
ollut varaosien kannalta mikään ongelma. Notes järjestelmään verrattuna myyjä näkee
myös rahoitusyhtiöiltä tulevien renkaiden tilan omalta työpöydältään.

Kyselyn perusteella uudella järjestelmällä automaattisesti lähtevissä LDC-tilauksissa on
puutteita. Suurin osa mekaanikoista oli sitä mieltä, että varusteltavien ajoneuvojen varaosat eivät ole saapuneet ajoissa tai tilauksista puuttui osia. Tämä on johtanut siihen,
että mekaanikot ovat joutuneet tilaamaan ja keräämään tarvittavat varaosat itse.
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Suurimman ongelman työnjohdossa ja varaosapuolella aiheuttavat renkaat. Varustelutilauksien puutteelliset rengastiedot (enimmäkseen siirtymäajasta johtuva ongelma)
kuormittivat kumpaakin osastoa. Uusi järjestelmä myy varaosat työlle, jolloin osien
puuttuessa niitä ei voi kuitata saapuneeksi laskutuksessa. Kuittaamattomat osat on
siirrettävä toiselle tilille, jonka jälkeen työ voidaan laskuttaa. Tämän seurauksena laskutus hidastuu. Osien kuittaus ei ole vaihtoehto, koska sen jälkeen varaston saldot eivät
pitäisi paikkaansa.

6.6.4

Varustelun työmääräys

Neljä kyselyyn vastanneista mekaanikoista oli sitä mieltä, että varustelupyynnön työmääräys on sekava verrattuna vanhaan Notes-työmääräykseen. Työmääräyksessä
tiedot ovat ”todella tiiviisti” ja niitä on hankala tulkita. Esimerkiksi tieto renkaiden määränpäästä on huonosti merkitty. Vanhalla Notes-varustelupohjalla rengastiedoille oli
oma rivi, jossa näkyi selkeästi, menivätkö renkaat kyytiin vai hotelliin. Mikäli renkaat
menivät hotelliin, se näkyi varustelupohjassa tummennettuna lisäkentässä (liite 1).

28

7

Kehitysehdotukset

7.1.1

Ajoneuvon avaimenperä ja huoltokirja

Ehdotan, että autotoimistoon hankittaisiin muutama tarratulostin, jolla voidaan tulostaa
avaimenperään ja huoltokirjaan ajoneuvon tiedot. Tällä hetkellä autotoimistossa kirjataan auton tiedot käsin, joka vie huomattavasti aikaa.

7.1.2

Varustelu-välilehti

Tällä hetkellä useiden varustelutilauksien vienti kalenterille peräkkäin on hidasta, koska
työtilauksen avaamisen jälkeen järjestelmä vie pois varusteluvälilehdeltä ja unohtaa
valitut hakukriteerit. Järjestelmään voisi tehdä sellaisen muutoksen, että se muistaisi
mistä työtilaus on avattu. Mikäli avaus tapahtuu varusteluvälilehdestä järjestelmä palautuisi työtilauksen avaamisen jälkeen varustelun välilehdelle säilyttäen hakukriteerit.

Varustelutilauksen muutoksen ilmoittamaan punaiseen kynään pitäisi mielestäni lisätä
myyjän haluama muutos ponnahdusikkunana. Tämän jälkeen ei tarvitsisi siirtyä Outlook-sähköpostiohjelmaan etsimään myyjän lähettämää sähköpostia.

Ajoneuvon merkitseminen sen valmistuttua varustelusta on hitaampaa verrattuna vanhaan järjestelmään. Työtilauksen lisäpalveluiden valitsemiseksi on avattava varusteltavan ajoneuvon työtilaus varustelutilauksen kautta tai hakemalla ajoneuvo huollon ajanvarausjärjestelmän haut ja muutokset -osiosta. Poistuttaessa työtilauksesta järjestelmä
ohjaa huollon ajanvarausjärjestelmän kalenterille. Lisäisin ajoneuvon varusteluvälilehdellä painikkeen lisäpalveluille, jotta työtilausta ei tarvitsisi avata ajoneuvon ilmoittamiseksi valmiiksi ja kuljetuksen tilaamiseksi.

7.1.3

Varustelun työmääräys

Vastauksien perusteella mekaanikkojen mielestä varustelun työmääräys on sekava,
mutta mielestäni työmääräystä ei kannata muuttaa muuten, kuin lisäämällä varustelutilauksessa olevan selitekentän tiedot työmääräykseen. Mekaanikot ovat tehneet vanhalla IBM Notes -varustelupohjalla niin kauan, että uuden varustelutilauksen omaksumiseen voi vierähtää tovi.
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Yksi myyjä haluaisi nähdä lopullisen, mekaanikolle menevän varustelun työmääräyksen, koska hänen pelkonsa on, ettei työmääräyksen tiedot ole oikein. Mielestäni myyjien ei tarvitse nähdä mekaanikolle tulostettavaa työmääräystä, koska järjestelmä tekee
työmääräyksen automaattisesti myyjän tekemän kauppasopimuksen perusteella.

7.1.4

Varaosat

Jälkitoimitetaville osille olisi hyvä saada samanlainen painike, kuin jälkitoimitettavilla
renkailla on. Tämän avulla jälkitoimituksessa olevien varaosia ei tarvitsisi selailla tulostetuista työmääräyksistä, vaan suoraan varustelun välilehdeltä. Tulostetut työmääräykset on hyvä säästää, jolloin tieto saadaan tarvittaessa kahdesta eri paikasta.

Mikäli renkaat hidastavat laskutusta jatkossa, niiden automaattinen myynti kannattaa
poistaa käytöstä. Tämä lisää varaosamyyjän työmäärää hieman, mutta hän voisi myydä renkaat työlle, kun hän tilaa renkaat ASSI-varaosajärjestelmällä

7.1.5

Koulutus

Osastojen koulutus uuteen järjestelmään on hyvä, mutta kyselyiden perusteella myyjät
kaipaavat lisää koulutusta. Siirtymäaika osui kesälomien aikaan, jolloin osa myyjistä oli
lomalla ja joutui itseopiskelemaan järjestelmää. Palautteen perusteella kartoittaisin mihin myyjät kaipaavat lisää koulutusta. Olisi hyvä myös pitää säännöllisiä myyntipalavereja eri toimipisteissä, joissa eri osapuolet voisivat kertoa ongelmista järjestelmän käytössä ja ideoimaan järjestelmän jatkokehitystä.

30

8

Yhteenveto

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kuvailla vanha varusteluprosessi ja selvittää uuden varusteluprosessin hyödyt ja haitat eri osastojen näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli tutkia, miten ajoneuvojen saapumista jälleenmyyjälle voidaan ennakoida ja tilata
tarvittavat varaosat ajoissa.

Opinnäytetyön ensisijainen tavoite täyttyi mutta toisen osalta tarkastelu jäi suppeaksi,
koska muita luotettavia seuranta keinoja ollut. Kyselyn perustella prosessimuutoksesta
oli hyötyä eri osastoille. Esimerkiksi varustelutilausten käsittely nopeutui merkittävästi.
Ajoneuvojen sijaintia voidaan arvioida Volvon tehdastilausjärjestelmästä ja sen tilakoodeista, jotka päivittyvät myös uudelle varustelujärjestelmälle ja myyjän työpöydälle.

Uuden järjestelmän prosessimuutoksen hyötyjä ja haittoja selvitettiin kyselyn ja haastattelujen avulla. Kyselyllä selvitettiin myös osastojen koulutustarvetta ja ehdotuksia
järjestelmän kehittämiseksi.

Kyselyiden perusteella uusi järjestelmä on nopeuttanut varustelutilauksien jälkikäsittelyä ja vähentänyt varusteluun liittyvää rutiinityömäärää. Osa myyjistä ja mekaanikoista
kaipasi lisäkoulutusta järjestelmään, mutta muut osastot ovat saaneet tarpeeksi koulutusta.

Uuden järjestelmän käyttöönotto sujui enimmäkseen ongelmitta. Siirtymäajan Notesjärjestelmään tehdyissä varustelutilauksissa oli siirron jälkeen puutteita, jotka kuormittivat eri osastoja. Suurimman ongelman tuottivat renkaat, joihin varustelun työnjohdolla
ja varaosamyyjällä kului suurin osa ajasta.

Liite 1
Notes-varustelutilaus

Liite 2
Ajoneuvon arvioidun varustelupäivämäärän seurantataulukko
ARVIOITU VARUSTELUPÄIVÄ
VARUSTELTU
HERTTONIEMI
31.7.2018
11.7.2018
27.8.2018
23.8.2018
17.7.2018
9.7.2018
22.8.2018
24.8.2018
24.8.2018
13.8.2018
3.8.2018
24.7.2018
9.8.2018
2.8.2018
7.9.2018
28.8.2018
13.9.2018
1.9.2018
25.9.2018
13.9.2018
OLARI
31.7.2018
1.8.2018
4.9.2018
1.9.2018
23.8.2018
6.8.2018
24.9.2018
18.9.2018
12.9.2018
12.9.2018
25.9.2018
13.9.2018
10.9.2018
20.8.2018
14.8.2018
3.8.2018
26.9.2018
19.9.2018
6.8.2018
2.8.2018
KAIVOKSELA
27.9.2018
20.9.2018
20.7.2018
28.6.2018
3.9.2018
2.9.2018
13.8.2018
1.8.2018
7.9.2018
28.8.2018
7.9.2018
31.8.2018
3.9.2018
28.8.2018
12.9.2018
1.9.2018
25.7.2018
12.7.2018
26.7.2018
19.7.2018

Liite 3

Haastattelulomake Mekaanikot

4.9.2018

Haastattelun tarkoitus on pohtia uuden järjestelmän toimintaa sekä ongelmia. Vastauksien perusteella havainnollistetaan järjestelmän hyötyjä ja puutteita.

1. Ovatko ajoneuvojen varaosat saapuneet ajoissa uuden järjestelmän (ASpohjaisen varustelujärjestelmän, LDC-tilaus) käyttöönoton jälkeen?
• Oletko joutunut keräämään varaosia itse?

2. Miten kuvaisit uutta varustelujärjestelmää ja sen toimivuutta (Esimerkiksi varustelun työmääräystä)?

3. Mihin kohtaan sinulla kuluu eniten aikaa uudessa varustelujärjestelmässä
(Tiedonetsintä, jne)?

4. Oletko mielestäsi saanut tarpeeksi koulutusta uudesta järjestelmästä? Jos
vastasit kielteisesti, mihin haluaisit lisää koulutusta?

a. Kyllä
b. Ei

5. Kuinka helposti löydät tarvitsemasi tiedon uudesta varustelujärjestelmästä?

a. Helposti
b. Hankalasti
c. En osaa sanoa

6. Mitä tietoja tai toimintoja uudesta varustelujärjestelmästä puuttuu tai haluaisit
lisätä?

Liite 4

Haastattelulomake Varustelun työnjohto, autotoimisto ja varaosat

5.9.2018

Haastattelun tarkoitus on havainnollistaa uuden varustelujärjestelmän toimintaa ja sen ongelmia.

1. Arvioi siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään (rinnakkaiskäyttö, siirtymäajan riittävyys, jne.)

2. Miten kuvaisit uutta varustelujärjestelmää ja sen toimivuutta (vastaako järjestelmä tarvetta)?

3. Oletko saanut tarpeeksi koulutusta uudesta järjestelmästä? Jos vastasit kielteisesti, mihin
haluaisit lisää koulutusta?

a. Kyllä
b. En

4. Onko uusi varustelujärjestelmä vähentänyt rutiinityömäärääsi? Jos on, mitä ja voitko arvioida kuinka paljon?

5. Mitä tietoja tai toimintoja järjestelmästä puuttuu tai haluaisit lisätä?

6. Mitä muuttaisit varustelujärjestelmässä?

Liite 5

Haastattelulomake Automyyjät

14.9.2018

Haastattelun tarkoitus on havainnollistaa uuden varustelujärjestelmän toimintaa sekä ongelmia. Havaittujen ongelmien avulla on tarkoitus tehdä kehitysehdotuksia varusteluprosessiin ja -järjestelmään. Vastaukset käsitellään anonyymisti.

1. Kuinka kauan sinulla meni ajoneuvon varustelupyynnön täyttämiseen ja lähettämiseen
vanhalle, IBM Notes -varustelujärjestelmälle?
a. 0-5 min
b. 5-10 min
c. 10-15 min
d. 20 min tai enemmän

2. Arvioi siirtymistä vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään (rinnakkaiskäyttö, siirtymäajan riittävyys, jne.)

3. Kuinka kauan sinulla menee aikaa ajoneuvon varustelupyynnön täyttämiseen ja lähettämiseen uudelle Solteq AS -varustelujärjestelmälle?
a. 0-5 min
b. 5-10 min
c. 10-15 min
d. 20 min tai enemmän
4. Kuinka hyvin saat tiedon ajoneuvon etenemisestä varustelussa? (vrt. vanha ja uusi järjestelmä)

5. Miten kuvaisit uutta varusteluprosessia ja sen toimivuutta?

6. Oletko saanut tarpeeksi koulutusta uudesta järjestelmästä?
a. Olen
b. En ole
7. Mikäli vastasit kielteisesti edelliseen kysymykseen, mihin haluaisit lisää koulutusta?

8. Mikä on suurin ongelma uudessa varustelujärjestelmässä?

9. Onko uusi varustelujärjestelmä vapauttanut sinut tekemään muita työtehtäviä?

10. Mitä varustelujärjestelmästä puuttuu tai mitä muuttaisit järjestelmässä?

