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Objective in this master’s thesis was to create product configurator which covers 80% of
PROSYSTEM light crane system variations. Configurator aims to double the current rate of drawing
production and decrease time spent on offer creation. Configurator provides means for advanced
calculations and dimensioning also for inexperienced users. Study views quality aspects achieved via
automatization.
Configurators rate of drawing production and efficiency in offer creation is compared to manual
drawing production rate and time used for creating offer manually. Systems usability is studied via
heuristic evaluation with implemented characteristics of usability testing. Statistical significance of
results is analyzed with Wilcoxon signed-rank test and in evaluation of results standard error and
errors of measurements are considered.
According to conducted study, configured offer is created about 20-60% faster. Estimated production
rate for configured drawings is 7,5 times greater compared to theoretical rate of manual labor. The
extent of configurator is nearly equivalent to PROSYSTEM-catalog which covers 80% of
PROSYSTEM variations. Challenges regarding usability were found especially in programs feedback
to user and provided help. Consistency and user independent result were important aspects regarding
to quality properties.
System created during the study matched objectives but will require improvements regarding
usability. Despite lack of generalization, study portraits potential for configuration of complex
products specially when systematic design can be automatized and suggests further improvements.
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1

JOHDANTO

Globaali kaupankäynti ja laaja jälleenmyyjä verkosto kasvattaa tarjouskysynnän määrää,
mikä johtaa suunnittelu osastojen kuormittumiseen räätälöityihin tuotteisiin erikoistuneissa
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. ERIKKILA OY, massanosturijärjestelmiin erikoistunut
suomalainen

perheyritys,

piennosturijärjestelmien
tietojärjestelmä

tai

on

kasvavan

konfigurointiin

ohjelmisto,

jota

kysynnän
käytettävää

vuoksi
työkalua.

hyödynnetään

pyrkinyt

kehittämään

Konfiguraattori

tilaus-toimitus

on

prosessissa.

Konfiguraattorin tehtävänä on ohjata tuotteen asiakaskohtaista räätälöintiä ja tuottaa
asiakkaan tarpeita vastaavan tuotteen konfiguraatio. Konfiguraatiolla tarkoitetaan
tuoteyksilöä, jossa kuvataan asiakastarvetta vastaavat komponentit ja moduulit eli
käytännössä tuotettavan tuotteen rakennetta. Konfiguraattorin avulla suunnitteluosaston
työkuormaa voidaan vähentää ja työkalun ansiosta myyntiosasto ja jälleenmyyjät voivat
vastata tarjouspyyntöihin nopeammin ja tarkemmin.

Konfiguraattorijärjestelmiä löytyy erityyppisiltä markkinoilta aina puhelinliittymän
valinnasta auton ostoon. Nämä järjestelmät keskittyvät kuitenkin yleensä erilaisten
lisäominaisuuksien valintaan. Teknisesti vaativa piennosturijärjestelmä ja sen konfigurointi
ei rajoitu pelkkien lisäominaisuuksien valintaan vaan järjestelmän tulee pystyä suorittamaan
myös vaativampia teknisiä valintoja ja mitoittamista.
Tutkimuksessa: “Investigation and realization of intelligent configurator for the design of
container crane’s gantry”, (Yang & al., 2004), kuvaavat konttinosturien puomien
konfigurointiin tarkoitettua järjestelmää. Tutkimuksessa esitetyn kaltainen asiakkaan
tilauslomakkeeseen perustuva tilaus-tarjous prosessi, jossa nosturijärjestelmä suunnitellaan
tilauksen pohjalta, on käytössä myös ERIKKILA OY:lla. Prosessi on kuormittava ja
itseään toistava, mikä tukee sen automatisoinnin kannattavuutta. Lisäksi tilaukset siirtyvät
myös yhä enemmän digitaaliseen maailmaan, jolloin tietoa voidaan välittää helposti myös
muihin tietojärjestelmiin kuten toiminnanohjausjärjestelmään.

Pelkkien puomien, siltojen tai ratojen konfigurointi ei kuitenkaan ole riittävän kattava tapa
toimia. Tutkimuksen tavoitteena onkin mahdollistaa kokonaisten piennosturijärjestelmien
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konfigurointi, joka kattaa edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi myös nostinten, vaunujen,
sähköistyksen sekä ripustusten konfiguroinnin. Tämä mahdollistaa mahdollisimman
tarkkojen mittapiirrosten sekä 3d-mallien tuoton automatisoinnin. Kuvassa 1 on esitetty
omin jaloin seisova PROSYSTEM -piennosturijärjestelmä yksipalkkisella sillalla ja
teräksisillä profiileilla.

Kuva 1. Teräksinen PROSYSTEM -piennosturi (ERIKKILA OY, 2017)

1.1

Tavoitteet ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ERIKKILA OY:n ja yhteistyökumppaneiden käyttöön
piennosturikonfiguraattori, jonka avulla 80% eri järjestelmä variaatioista pystytään
konfiguroimaan. Tavoitteena on konfiguraattorin avulla kaksinkertaistaa mittapiirustusten
tuottokyky, mikä mahdollistaa sopeutumisen tarjousten määrään. Tarjouskappalemäärän
kasvu edellyttää myös tehostamista tarjouksen teon osalta. Työn tavoitteena on myös
vaativan laskennan ja tuotekonfiguroinnin mahdollistaminen vähemmän ammattitaitoiselle
käyttäjälle.

Tehokkuuden lisäämisen voidaan usein nähdä olevan ristiriidassa laadun kanssa. Useat
laatujärjestelmät kykenevät kuitenkin parantamaan molempia esimerkiksi vähentämällä
virheiden määrää, ylimääräisiä työaiheita, kehittämällä tiedonvälitystä sekä viestintää ja
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edistämällä systemaattista toimintatapaa. Myös konfiguraattorin tavoitteena on edistää ja
ylläpitää laadullisia näkökulmia yrityksen toiminnassa.

Konfiguraattorilla

saavutettuja

hyötyjä

arvioidaan

tutkimuksessa

vertaamalla

kuvientuottokykyä manuaaliseen kuvien tuottoon. Tarjouksen tuottokykyä arvioidaan
samalla periaatteella kuin kuvientuottokykyä. Konfiguraattorin käytettävyyttä tutkitaan
heuristisella arvioinnilla sekä tähän yhdistetyillä käytettävyys testauksen piirteillä.
Käytettävyyden

parantamisella

ohjelman

käyttäjäryhmää

voidaan

laajentaa

ja

käyttökoulutuksen tarve pienenee. Konfiguraattorin tuottamien dokumenttien laatua
arvioidaan

niille

keskeisten

ominaisuuksien,

kuten

ulkonäön,

luotettavuuden,

täsmällisyyden ja informatiivisuuden pohjalta.

PROSYSTEM -järjestelmän seinä- ja pylväskääntönosturit on rajattu työn ulkopuolelle, sillä
niiden tuoterakenne ja sen kehitys ovat osana toista kehitysprojektia. Konfiguraattori
pyritään kuitenkin rakentamaan siten, että myös seinä- ja pylväskääntönosturit voidaan
liittää järjestelmään myöhemmässä vaiheessa. Myös arviot konfiguroituihin tuotteisiin
siirtymisen kannattavuudesta on jätetty työn rajauksen ulkopuolelle, sillä päätökset tätä
koskien on tehty jo ennen työn aloittamista.

10

2

MASSARÄÄTÄLÖINNISTÄ KONFIGUROINTIIN

Nykypäivän globaalit markkinat ja informaation laaja saatavuus tarkoittavat, että
potentiaaliset asiakkaat ovat yhä enenevissä määrin hintatietoisia ja vaatimuksiltaan
tarkkoja. Kilpailu tämän tyyppisillä markkinoilla edellyttää mahdollisuutta vastata tarkasti
asiakkaan toiveisiin. Näin toteavat myös Kratochvil & Carson (2005) kirjassaan Growing
modular: Mass customization of complex products, services and software. Massaräätälöinti
voidaan nähdä tienä kasvattaa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla laajentamalla
tuotevariaatioiden määrää, jolloin mahdollisuus vastata asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin
paranee.

Laaja tuotevariaatioiden määrä ei kuitenkaan saisi kasvattaa tuotantokustannuksia
kohtuuttomasti ja siksi modulaariset ratkaisut nähdään kriittisenä osana massaräätälöintiä.
Jokaiselle asiakkaalle pyritään täten tarjoamaan uniikki, asiakkaan toiveiden mukainen
tuote, joka kuitenkin koostuu yrityksen vakio komponenteista ja niiden yhdistelmistä.
Mukaan voidaan liittää tuotteen teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi myös
erilaisia räätälöityjä palveluita, pakkaus ja kuljetusjärjestelyjä sekä ohjelmistopohjaisia
ratkaisuja.

Gilmore & Pine (1997 s.92-95) mukaan massaräätälöinnissä voidaan erottaa neljä tapaa ja
tätä mukaillen asiaa kuvailevat myös Steger-Jensen & Svensson (2004, s.85):

1. Yhteistyöhön perustuva räätälöinti
Asiakkaan ja myyjän välinen keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuva tapa, jossa
on tavoitteena tunnistaa asiakkaan tarpeet ja löytää näiden pohjalta asianmukainen
ratkaisu. Asiakas hyötyy myyjän ammattitaidosta ja tarpeet pystytään tunnistamaan
tarkasti, vaikka asiakkaalla ei olisikaan tarkkaa visiota tarvitsemastaan tuotteesta.

2. Mukautuva räätälöinti
Aina täysin uniikin tuotteen tarjoaminen ei ole tarpeen mukaista ja tämän mallin
mukainen toiminta tapa onkin tarjota standardoitu ratkaisu, jonka mukauttaminen
erilaisiin tarpeisiin on kuitenkin mahdollista. Tämän tyyppinen toimintatapa soveltuu
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myös tilanteisiin, jossa muokkaus ja kustomointi ovat asiakkaan käsissä.
Modulaarisuudella tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus esimerkiksi valita erilaisia
toiminnallisia palasia tai moduuleja, jotka ovat helposti vaihdettavissa tarpeen mukaan.

3. Kosmeettinen räätälöinti
Nimensä mukaisesti kosmeettinen räätälöinti keskittyy erityisesti ulkonäöllisiin
asioihin. Tällaisia toimintatapoja voivat olla esimerkiksi maalaus, pintakäsittely,
pakkaus tai merkintä ratkaisut. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan omannäköinen tuote,
vaikka toiminnollisuuksiltaan tuote voikin olla asiakkaasta riippumatta sama.

4. Läpinäkyvä räätälöinti
Läpinäkyvä räätälöinti pyrkii toteuttamaan asiakaskohtaisen räätälöinnin
mahdollisimman huomaamattomasti ja kivuttomasti. Edellytyksenä läpinäkyvässä
räätälöinnissä on asiakkaan toiveiden ennakointi, jotta räätälöinti voidaan toteuttaa
mahdollisimman mielekkäästi.

Todellisuudessa massaräätälöinti käsittää usein osia kaikista edellä mainituista eri tasoista.
Arvon tuottaminen asiakkaalle on keskeisessä roolissa toimintaa ja tuoterakenteen täytyy
olla soveltuva erityyppisiin räätälöityihin ratkaisuihin. Seuraavassa luvussa käydään läpi
modulaarisuuden periaatteita.

2.1

Modulaarisuus

Tuotteen modulaarisuus tarkoittaa, että tuote sisältää osia tai osakokoonpanoja, joille on
määritetty tietyt liittymisrajapinnat. Saman rajapinnan omaavat moduulit on mahdollista
vaihtaa keskenään. Erityyppiset moduulit lisäävät tuotteen variaatioiden määrää ja eri
moduuleilla voidaan toteuttaa erityyppisiä toimintoja. Tiihonen (1999, s. 20) toteaa, että
moduuli voidaan määrittää myös yhden tai useamman toiminnon toteuttavaksi paketiksi,
jossa rajapintojen lisäksi myös vuorovaikutukset on tarkasti määritetty. Lisäksi on tärkeää
ymmärtää, että moduulit eivät välttämättä sisäiseltä rakenteeltaan ole lainkaan modulaarisia.

Kusiak & Huang (1996, s.523) kuvaavat modulaarisia tuotteita yhdistelmänä erillisiä
rakennuspalikoita, jotka yhdessä toteuttavat erityyppisiä tehtäviä. Modulaarisuus voidaan
jakaa

kolmeen

kategoriaan,

joista

ensimmäinen

perustuu

osakomponenttien
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vaihdettavuuteen.

Moduuliin

liitettävät

perusosat

mahdollistavat

erityyppisiä

toiminnollisuuksia. Toisessa kategoriassa perusosat pysyvät samoina, mutta niihin liitetään
erilaisia moduuleja, jolloin saadaan aikaiseksi erilaisia tuotevariaatioita. Kolmas kategoria
sallii muista kategorioista poiketen myös moduulien ja perusosien paikan sekä määrän
muuntelemisen. (Kusiak & Huang 1996, s.523)

Fyysisissä tuotteissa moduulien rajapinnat vaativat käytännön teknisen toteutuksen yhteen
liittymiseen. Erilaiset kierteet, pikakiinnitykset, pultit tai muun muassa nivelet voivat toimia
ratkaisuna rajapinnan toteuttamiseen. Moduuli voidaan käsittää selkeästi rajapintaan
päättyväksi kokonaisuudeksi ja tämä onkin tyypillistä tuotannollisesta näkökulmasta
katsottuna. Selkeä esimerkiksi kokoonpanoa vastaava rakenne ei välttämättä ole mielekäs
myynnin kannalta, sillä se voi olla turhankin yksityiskohtainen. (Tiihonen 1999, s. 91-92)
Vastaavaa ristiriitaisuutta voidaan havaita myös suunnittelun kannalta, sillä tuotemallit ja
niiden rakenne voivat olla turhan yksityiskohtaisia myynnin kannalta. Lisäksi erilaisten
variaatioiden määrä voi kasvattaa tarvittavien 3D-mallien ja piirustusten määrää
huomattavasti, tuoterakenteesta riippuen.

Moduulit rakentuvat erityyppisistä komponenteista, jotka Tiihonen (1999, s. 82-89) jakaa
neljään eri kategoriaan valmistuksen jälkeisen muunneltavuuden ja valmistuksen
tarvitseman tiedon perusteella. Taulukossa 1 on havainnollistettu komponenttien jaottelua.

Taulukko 1. Komponenttien jaottelu. (Tiihonen, 1999, s.83)

Vakiokomponentit ovat ennalta määriteltyjä ja suunniteltuja komponentteja, jotka
tunnistetaan tuotenumeron perusteella. Vakiokomponentteja ei muunnella valmistuksen
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jälkeen. Moduulien variaatioiden määrää pystytään kasvattamaan lisäämällä tai vaihtamalla
niissä käytettyjä vakiokomponentteja. (Tiihonen, 1999, s.83)

Muunneltavat vakiokomponentit ovat vakiokomponentteja, joita voidaan muunnella
valmistuksen jälkeen. Tämän tyyppisiä komponentteja ovat esimerkiksi ohjelmistollisesti
muokattavissa olevat komponentit tai levyosat, joihin on jätetty esimerkiksi painamalla
irrotettavia kohtia mahdollisia aukotuksia varten. Nämä ominaisuudet voidaan ottaa
käyttöön esimerkiksi vasta tuotteen asennusvaiheessa. (Tiihonen, 1999, s. 84)

Parametriset komponentit tarvitsevat valmistuksen tilaustietona tuotekoodin lisäksi yhden
tai useamman parametrin. Parametrilla tarkoitetaan muuttujaa, joka sallittujen rajojen
puitteissa määrittää esimerkiksi kappaleen mittoja, pintakäsittelyä, kätisyyttä tai vastaavaa
ominaisuutta koskevia tietoja. Täten yhdellä tuotekoodilla voidaan toteuttaa laaja määrä
variaatioita erilaisia, mutta toisiaan vastaavia komponentteja. (Tiihonen, 1999, s.83-84)

Parametriset muunneltavat komponentit ovat vastaavasti muunneltavissa valmistuksen
jälkeen. Parametriset muunneltavat komponentit ovat muunneltavissa samaan tapaan kuin
muunneltavat vakiokomponentit. Muunneltavat parametriset komponentit ovat neljästä
kategoriasta kaikkein harvinaisimpia. (Tiihonen, 1999, s.84-85)

2.2

Tilaus-toimitusprosessi

Tuotteiden massaräätälöinti tähtää tuotteiden yksilöimiseen asiakaskohtaisesti siten, että
tuotantokustannukset ja tuotteen valmistus- ja toimitusaika voidaan pitää alhaisina.
Toimitettaessa yksilöityjä tuotteita, tuotantomäärät ovat usein yksittäisiä tuotteita tai pieniä
eräkokoja. Yksilöidyt tuotteet vaativat myös suunnitteluosaston panosta, sillä jokainen tuote
tai tuote-erä täytyy suunnitella tapauskohtaisesti. (Kratochvil & Carson 2005 s.10 ja Gilmore
& Pine 1997 s.91)

Tämän toimintamallin perusta on tilaukseen pohjautuva suunnittelu tuotteen valmistusta
varten. Tapauskohtaisen suunnittelun ansiosta asiakkaan toiveisiin vastaaminen ja erilaisten
tuotevariaatiomahdollisuuksien määrä ovat korkealla tasolla. Tehokkuus kuitenkin kärsii,
sillä jokainen tuote vaatii yksityiskohtaista suunnittelua ja on altis virheille eikä tuotteita
voida valmistaa varastoon. (Kratochvil & Carson, 2005 s.23-25)
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Usein tuotteen mittapiirustus tarvitaan jo ensimmäistä tarjousta varten eli hyvinkin lyhyellä
aikavälillä tarjouspyynnön vastaanottamisesta. Tyypillisesti jokaista räätälöityä tuotetta tai
tuote-erää ei kuitenkaan suunnitella alusta alkaen uusiksi, vaan tuotteen suunnittelussa
pyritään hyödyntämään aikaisempiin tilauksiin ja tarjouspyyntöihin mallinnettuja tuotteita,
joita sitten muokataan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Edellä mainittu tapa tuottaa
tarjouskuvia on kuitenkin työlästä, itseään toistavaa sekä vaatii suunnittelijalta huomattavaa
tietämystä aiemmista projekteista ja ratkaisuista, jotta niiden hyödyntäminen olisi tehokasta.
Tämä toimintatapa on myös altis virheille ja vaatii hyvää tiedonkulkua asiakkaan, myynnin
ja suunnittelun välillä. (Yang & al. 2004, s. 1629)

Vaihtoehtoisesti massaräätälöinnissä voidaan hyödyntää ennalta määrättyjä komponentteja,
joiden pohjalta tuote rakennetaan. Tätä kutsutaan tilaukseen perustuvaksi kokoonpanoksi,
jossa komponentit valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tällöin yksilöinti asiakaskohtaisesti
on rajoittuneempaa, mutta tuotannon hallinta helpottuu. Tämän tyyppinen tuote vaatii
modulaarista ja standardoitua rakennetta. Tuotanto on tehokasta, mutta yksilöinti asiakasta
kohden on rajoittunut ennalta määrättyjen vaihtoehtojen mukaan. (Kratochvil & Carson,
2005 s.23)

Ennalta määrättyjen komponenttien hyödyntäminen nopeuttaa tarjouskuvien tuottoa, sillä
tuotteet on suunniteltu komponenttitasolla valmiiksi, jolloin komponentit voidaan
pelkästään yhdistää halutuksi tuotteeksi. Komponentteja ei myöskään tarvitse muokata
erikseen tuotetta varten.

Edellä mainittujen toimintamallien yhdistelmää voidaan kutsua tilauskohtaiseksi
konfiguroinniksi (Kratochvil & Carson 2005 s.24). Tilauskohtaisessa konfiguroinnissa
pyritään hyödyntämään tilaukseen pohjautuvan suunnittelun tarjoamaa erilaisten
tuotevariaatioiden määrää sekä ennalta määritettyjen komponenttien ja moduulien tuomaa
tehokkuutta. Kun tuote pyrkii täyttämään tietyn joukon samankaltaisia asiakastarpeita ja sen
rakenne

on

ennalta

määrätty,

voidaan

yhdeksi

tilauskohtaisen

konfiguroinnin

ominaisuudeksi lukea tarve vain systemaattiselle ja rutiinin omaiselle suunnittelulle.
(Tiihonen, 1999 s.12) Yhtäläisyydet tilauskohtaisen konfiguroinnin ja massaräätälöinnin
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tavoitteiden välillä ovat huomattavan samankaltaiset ja massaräätälöity tuote sopiikin
erinomaisesti konfiguroinnin lähtökohdaksi.

Tilauskohtainen konfigurointi ei suoraan kumoa tarjousten ja tarjouskuvien tuottamiseen
liittyviä ongelmia. Tilauskohtaisesta suunnittelusta eroten se kuitenkin vaatii vain
systemaattista suunnittelua, mikä taas osaltaan mahdollistaa suunnittelun automatisoinnin.
Tätä varten on kuitenkin pystyttävä tuottamaan konfiguraatio, joka sisältää tarvittavat tiedot
automatisointia varten.

2.3

Konfiguraattorit

Tietojärjestelmää, jolla tilauskohtainen konfigurointi voidaan toteuttaa, kutsutaan
konfiguraattoriksi. Konfiguraattorin tehtävä on ohjata käyttäjää rakentamaan tarpeitaan
vastaava tuoteyksilö variantti eli konfiguraatio. Sabin & Weigel (1998, s.42-43)
määrittelevät konfiguroinnin suunnittelun erikoistapaukseksi, jossa yhdistyy tuotteen
rakentuminen rajatusta määrästä tarkkaan määriteltyjä komponentteja ja niiden keskinäisiä
vuorovaikutus suhteita. Näiden periaatteiden pohjalta rakennetaan tuotemalli, joka sisältää
tuotteeseen liittyvää informaatiota, sääntöjä tai rajoitteita ja erityyppisiä valintoja, jotka
näytetään käyttöliittymässä. Tuotemalli toimii konfiguraattorin pohjana. Käyttäjän tekemät
valinnat aktivoivat sääntöjä ja rajoitteita, jotka ohjaavat tuotemallin sisältöä. (Wapice Oy,
2016b)

Tyypillisesti konfigurointiin käytettävät työkalut ovat joko sääntö tai rajoite pohjaisia, mutta
saattavat hyödyntää erityyppisiä funktioita laskennassa tai monimutkaisten sääntöjen
toteuttamisessa sekä tiedonvälityksessä. Säännöt ja rajoitteet kuvaavat komponenttien
välisiä vuorovaikutus suhteita. (Wapice Oy, 2016b)

2.3.1 Sääntö-pohjainen
Yksisuuntaiset säännöt muodostavat riippuvuus suhteita erilaisten valintojen välille. Säännöt
rakentuvat ehtolauseelle kuten ”JOS A valitaan, SILLOIN B valinta estetään”.
Yksisuuntaisuus tarkoittaa, että B:n valinnalla ei ole vaikutusta A:han, mutta A:n valinta
vaikuttaa B:hen. Säännöillä voidaan asettaa myös oletusarvoja, kuten suositeltuja
ominaisuuksia, automaattisesti valintoihin perustuen. Käyttäjälle jää kuitenkin mahdollisuus
halutessaan muokata näitä ominaisuuksia. (Wapice Oy, 2016b)
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Säännöt ohjaavat käyttäjää rajoittamalla sallittuja valintoja ja ehdottamalla suositeltuja
ratkaisuja. Tämä tekee konfigurointi prosessista nopeamman ja helpomman, sekä estää eitoivottujen tai mahdottomien tuotevariaatioiden luomisen.

2.3.2 Rajoite-pohjainen
Rajoitteet toimivat molempiin suuntiin. Tämä on selkeä ero sääntöjen ja rajoitteiden välillä.
Rajoitteilla voidaan luoda raja-arvoja valinnoille, jolloin myös ei sallitut valinnat näkyvät
käyttöliittymässä, mutta niiden valinta aiheuttaa ilmoituksen ristiriidassa olevien valintojen
automaattisesta muutoksesta. (Wapice Oy, 2016b)

Suurin hyöty rajoitteista saadaan, kun myös ei sallitut valinnat halutaan näyttää
käyttöliittymässä. Tällöin käyttäjälle on selvää, mitkä valinnat vaikuttavat yhdistelmän
onnistumiseen. Kaksisuuntaisuuden takia muutamalla rajoitteella voidaan päästä nopeasti
haluttuun lopputulokseen.
(Wapice Oy, 2016b)

2.3.3 Funktio-pohjainen
Funktioilla voidaan toteuttaa huomattavasti monimutkaisempien vuorovaikutussuhteiden
mallinnus. Matemaattinen laskenta sekä monimutkaiset ehtolausekkeet voidaan toteuttaa
hyödyntämällä funktioita. Tilanteet, joissa esimerkiksi laskenta suoritetaan edeltävistä
valinnoista riippuen eri tavalla, on mahdoton toteuttaa pelkkien sääntöjen ja rajoitteiden
avulla. Funktioiden tehtävänä onkin täydentää tuotemallin perussäännöstöä. Laskennan
lisäksi funktioita voidaan hyödyntää tiedonhaussa ja -välittämisessä. (Wapice Oy, 2016b)

2.4

Käyttöliittymän suunnittelu

Konfiguraattori osana tilaus-toimitusprosessia tuo suunnittelun lähemmäs loppukäyttäjää ja
myyntiä. Tämä tuottaa haasteita konfiguraattorin suunnitteluun ja toteutukseen liittyen, sillä
käyttäjän tekninen osaaminen ja tuotetietämys eivät välttämättä ole korkealla tasolla. Toki
myös

edistyneemmät

käyttäjät

voivat

käyttää

konfiguraattoria,

jolloin

myös

edistyneemmille ja teknisille valinnoille saattaa olla tarvetta. Konfiguraattorin käyttöliittymä
on tärkeässä roolissa, jotta myös itse konfigurointi prosessi vastaa asiakkaan tarpeita ja
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mieltymyksiä. Käyttöliittymän suunnittelun voi tiivistää viiteen pääperiaatteeseen.
(Felfernig & Al. 2014, s.89)

Suunniteltaessa

erityyppisiä

käyttöliittymiä,

voidaan

hyödyntää

käyttäjäkeskeistä

suunnittelutapaa. Tämä tarkoittaa käyttäjän huomioimista ja hyödyntämistä osana
suunnittelua. On tärkeää ymmärtää ohjelmiston käyttäjien kohderyhmä ja sen tarpeet,
haasteet ja mieltymykset. Kuten jo edellä mainittiin, käyttäjien tekninen osaaminen ja tarve
yksityiskohtaisemmalle konfiguroinnille on käyttäjästä riippuvainen. Felfernig & Al (2014,
s. 90) kertoo käyttöliittymän suunnittelun ensimmäiseksi periaatteeksi muokattavuuden.
Käyttöliittymän tulisi olla muokattavissa tai soveltuva sekä vaativammalle että nopeasti ja
helposti

toteutettavalle

konfiguroinnille.

Perusajatuksena

voidaan

nähdä

myös

käyttöliittymän opittavuus, jolloin yksinkertaisempi käyttöliittymä sopii ensikertalaiselle,
kun taas monimutkaisempi ja kehittyneempi käyttöliittymä kokeneemmalle käyttäjälle.

Toisena

suunnitteluperiaatteena

konfiguroinnille.

Tämä

tarkoittaa

on

tarjota

käyttäjän

käyttäjälle
tarpeiden

soveltuvia

lähtökohtia

huomioimista

esimerkiksi

suosittelemalla edullisimpia ratkaisuja tai antamalla mahdollisuus tarkentaa konfiguroitavaa
tuotetta ennen itse konfiguroinnin aloittamista. Esimerkiksi jos käyttäjä tarvitsee
siltanosturin hän voi ennen konfiguroinnin aloittamista sulkea pois muut vaihtoehdot, kuten
esimerkiksi pylväskääntönosturit. Lähtökohdaksi voidaan lukea myös ensimmäisen
periaatteen mukainen valinta yksinkertaisen ja kehittyneemmän käyttöliittymän välillä.
(Felfernig & Al ,2014, s. 90-91)

Toimivan käyttöliittymän tärkeänä piirteenä voidaan nähdä myös käyttäjän saama palaute.
On tärkeää, että käyttäjän edistyminen, liikkuminen ja omien valintojen vaikutukset näkyvät
käyttöliittymässä. Käyttäjän näkemykset ja mieltymykset tarvitsemastaan tuotteesta
rakentuvat osittain myös konfiguroinnin aikana. Käyttöliittymän tulisikin ohjata käyttäjää
tekemään oikeita valintoja ja näyttää selkeästi ja intuitiivisesti, miten valinnat vaikuttavat
toisiinsa (Felfernig & Al ,2014, s. 91). Myös valintojen järjestyksellä on merkitystä, sillä
käyttöliittymän tulisi mahdollisimman hyvin mukailla käyttäjän kontekstia eli sen hetkistä
ajattelutapaa. Esimerkiksi toisiinsa liittyvät valinnat tulisi sijoittaa lähekkäin, jotta
eteneminen ohjelmassa tuntuisi loogiselta.
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Neljäntenä periaatteena Felfernig & Al (2014, s. 91) esittävät prototyyppien hyödyntämisen.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuotteen visualisointia konfigurointiprosessin edetessä.
Käyttäjälle voidaan näyttää esimerkiksi 3D-mallin avulla, millainen tuote tehtyjen valintojen
perusteella saavutetaan. Tämän lisäksi myös tuotteeseen liittyvä tekninen ja taloudellinen
informaatio on hyvä pitää läsnä konfigurointiprosessin aikana.

Konfiguroinnin tehtävänä on tuoda suunnittelu osaaminen lähemmäs loppukäyttäjää ja
ostopäätöstä. Tärkeänä osana käyttöliittymää voidaan pitää myös tämän tietämyksen
välittämistä käyttäjälle. Erilaiset info- ja apupainikkeet tuovat käyttäjälle tietoa valintoihin
liittyen, mutta käyttäjällä saattaa olla tarve ymmärtää myös miksi tietynlainen konfiguraatio
saatiin aikaiseksi. Tavoitteena on kehittää käyttäjää tekemään oikeanlaisia ratkaisuja myös
omatoimisesti. Tärkeää on myös informoida käyttäjää tilanteissa, joissa minkäänlaista
ratkaisua ei ole löydettävissä. (Felfernig & Al, 2014, s. 91)

Interaction design foundation (2017) on koonnut Molich & Nielsen (1990) tutkimuksen
pohjalta käytettävyyteen liittyviä ohjenuoria käyttöliittymän suunnittelussa. Tätä mukaillen:
•

Ohjelmiston tilan näkyvyys. Käyttäjää tulee informoida ohjelmiston tilasta
selkeästi ja nopeasti, esimerkiksi toimenpiteen aiheuttaessa odotusta.

•

Selkeä kieli. Käyttöliittymässä käytetty kieli tulisi olla selkeää ja helposti
ymmärrettävää käyttökontekstissa.

•

Virheiden ehkäisy ja virheistä palautuminen. Käyttöliittymän tulisi estää ja
ennaltaehkäistä käyttäjää tekemästä virheitä tai pystyä palaamaan aiempaan tilaan
virheen sattuessa. Virheilmoitusten kieli tulisi olla selkeää ja ymmärrettävää.
Virheilmoituksissa tulisi välttää teknisen datan esittämistä sekä ymmärrettävyyden
että tietoturvallisuuden kannalta.

•

Käyttäjän vapaus. Käyttäjän tulisi olla mahdollista liikkua ohjelmassa myös
taaksepäin ja peruuttaa tekemiään valintoja. Mikäli tietyn valinnan jälkeen ei takaisin
palaaminen ole mahdollista, tulisi tällaiset valinnat kaksinkertaisesti varmistaa
käyttäjän hyväksynnällä.

•

Yhdenmukaisuus. Erityyppisten elementtien ja valintojen yhdenmukaisuus
parantaa ohjelman käytettävyyttä ja opittavuutta.

19

•

Muistin virkistäminen. On tärkeää pitää käyttäjän sen hetkiseen toimintaan liittyvä
tieto näkyvillä, sillä asioiden mieleen palauttaminen on helpompaa kuin ulkoa
muistaminen. Tämä ehkäisee virheitä ja tehostaa käyttäjän toimintaa.

•

Joustavuus ja tehokkuus. Käytön myötä tarve nopealle ja yksinkertaiselle
navigoinnille kasvaa. Toimintojen suorittamiseen tarvittava navigoinnin tai
siirtymien määrä tulisi pitää alhaisena. Lisäksi käyttäjän liikkumista voidaan tehostaa
pikanäppäimillä

tai

-komennoilla

sekä

käyttöliittymän

muokkaamisen

ja

personoinnin avulla.
•

Esteettinen ja minimalistinen käyttöliittymä. Käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja
mahdollisimman yksinkertainen. Ylimääräiset ja tarpeettomat valinnat heikentävät
käytettävyyttä ja opittavuutta. Toki myös esteettisyys on tärkeää, sillä se parantaa
käyttökokemusta ja luo kuvan viimeistellystä ja luotettavasta työkalusta.

•

Apu ja dokumentaatiot. Vaikka erilaisten ongelmatilanteiden ehkäisemiseen
pyritään, saattaa niitä sattua. Tällöin on suositeltavaa esittää käyttäjälle ohjeistusta
ohjelman toimintaan liittyen. Tähän liittyy myös erilaisten apu- ja infopainikkeiden
hyödyntäminen.

2.5

Yhteensopivuus & rajapinnat

Kuten Tiihonen (1999, s.74) toteaa, ei konfiguraattori ole kuitenkaan muista järjestelmistä
erillinen kokonaisuus vaan sen tarkoitus on tuottaa tietoa yrityksen muille järjestelmille.
Näitä ovat esimerkiksi myyntityökalut kuten CRM- (Customer Resource Management) eli
asiakkuudenhallintajärjestelmät,

ERP-

(Enterprice

Resource

Planning)

eli

toiminnanohjausjärjestelmät tai esimerkiksi suunnitteluautomaatit. Myös tiedonsiirto näistä
tai muista yrityksen tietojärjestelmistä konfiguraattoriin saattaa olla tarpeen. Myös Sabin &
Weigel (1998, s.47) mainitsevat konfiguraattorin ja erillisten tietojärjestelmien integraation
tärkeyden.

Puutteet tiedonhallinnassa ja tehokkaassa tiedonvälityksessä saattavat aiheuttaa kasaantuvia
virheitä, jotka voivat koitua kalliiksi. Kratochvil & Carson (2005 s.106) arvioivat summan
voivan nousta jopa 5% yrityksen liikevaihdosta. Tarkkaa summaa on kuitenkin hankala
arvioida. Kuvassa 2 on esitetty esimerkki kommunikaatio ja tiedonvälitys virheiden
kasaantumisesta tilaus-toimitusprosessissa.
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Kuva 2. Tiedonvälityksen aiheuttamat virheet. (Mukaillen: Kratochvil & Carson, 2005
s.107)

Onnistunut integraatio yrityksen muiden tietojärjestelmien kanssa ennalta ehkäisee
virheiden syntyä. Lisäksi tuotteiden ja tuotetiedon ylläpito helpottuu, kun päivittäminen
voidaan tehdä keskitetysti. Ajantasainen tieto saadaan tarjottua kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

2.6

Laatu

SFS-EN ISO 9000 -laatujärjestelmästandardi määrittelee laadun tasona, jolla tuote tai
palvelu pystyy vastaamaan asiakkaan vaatimuksiin sekä olennaisten toimintaympäristöön
kuuluvien ryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Laadukkaan tuotteen tai palvelun ominaisuudet
vastaavat näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. SFS-EN ISO 9000 luokittelee ominaisuudet
seuraavasti:
•

Fyysiset ominaisuudet

•

Aistein havaittavat ominaisuudet

•

Käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet

•

Aikaan liittyvät ominaisuudet

•

Ergonomiset ominaisuudet

•

Toiminnalliset ominaisuudet

(SFS-EN ISO 9000 2015, s.6 & s. 31)
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Tuotteen laatua määritellessä fyysiset, ergonomiset ja toiminnalliset ominaisuudet
korostuvat. Palvelun laadussa nämä ominaisuudet eivät ole yhtä tärkeässä roolissa vaan
keskeisiä ominaisuuksia ovat käyttäytymiseen ja aikaan liittyvät ominaisuudet. Aistein
havaittavat ominaisuudet ovat tärkeässä roolissa kummassakin edellä mainituista.

Asiakkaan näkökulmasta havaittu laatu voidaan nähdä yhdistelmänä loogista ja tunteisiin
pohjautuvaa ajattelua. Asiakkaan tiedostetut ja tiedostamattomat kokemukset, näkemykset
ja odotukset vaikuttavat käsitykseen laadusta. Tämän käsityksen täyttäminen korreloi
asiakkaan ostohalukkuuden kanssa. Kuvassa 3 on kuvattu maksuhalukkuus vaatimusten
täyttymisen suhteen. On tärkeää huomata myös, ettei liiallinen laadun tavoittelu ole
kannattavaa, sillä investointi omat odotukset ylittäviin ominaisuuksiin koetaan usein
tarpeettomaksi. (Schmitt & Al., 2014, s.202-203)

Palvelua tuottavan yrityksen kannalta laatu edistää mainetta, kilpailukykyä ja
kannattavuutta. Laatu heijastuu pidempiin asiakassuhteisiin sekä asiakastyytyväisyyteen.
Laatu tarkoittaa myös vastuuta, sillä luvattu laatu täytyy pystyä myös toimittamaan. Näistä
syistä johtuen laatu ja laadunvalvonta integroituvat usein yrityksen koko toimintaan. (Madu
1998, s. 1-2 & SFS-EN ISO 9000 2015, s. 6)

Kuva 3. Maksuhalukkuuden suhde laatuun (mukaillen: Schmitt & Al., 2014, s. 203)
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2.7

Sovelletut tutkimusmetodit

Tutkimuksen teoria osuus pohjautuu vahvasti kirjallisuuslähteisiin, joiden etsimisessä on
hyödynnetty erityyppisiä tieteellisten julkaisujen tietokantoja. Tutkimuskirjallisuuden
pohjalta on pyritty löytämään useita samaa tai samankaltaista aihetta käsitteleviä julkaisuja
ja tiedon luotettavuutta on pyritty vahvistamaan hyödyntämällä ristiviittausta. Tutkimuksen
tavoitteiden pohjalta on valittu menetelmät tutkimusaineiston tuottamiseen ja analysointiin.

2.7.1 Heuristinen analyysi ja käytettävyystestaus
Ohjelmiston käytettävyyttä testattaessa voidaan hyödyntää erityyppisiä ratkaisuja. Tämän
tutkimuksen yhtenä tavoitteena on luoda toimiva työkalu ERIKKILA OY:n sisäiseen
käyttöön sekä jälleenmyyjien avuksi. Heuristinen analyysi on testaustapa, jossa käyttäjä
pyrkii etsimään käyttöliittymästä käytettävyyteen liittyviä ongelmia esimerkiksi tiettyjen
ennalta määritettyjen kriteerien pohjalta. Tämä eroaa hieman käytettävyystestauksesta, jossa
käyttäjälle annetaan erityyppisiä tehtäviä, joiden suorittamista seuraamalla ja käyttäjien
omien havaintojen pohjalta voidaan löytää ongelmia käytettävyydessä. (Lauesen, 2005, s.
443)

Alkuvaiheen heuristisella analyysillä voidaan olettaa tyypillisesti noin 50% tarkkuus
virheiden havainnoinnissa ja noin 50% virheistä on tarpeettomia. Tätä kutsutaan
käytettävyyden ensimmäiseksi laiksi. Tämä on seurausta pääasiallisesti ohjeistuksesta ja
käyttöliittymän tarkastelusta ilman todellisuuteen perustuvaa tehtävää. Hyödyntämällä
käytettävyystestauksen

ominaisuuksia,

voidaan

parantaa

tarkkuutta

ja

vähentää

tarpeettomien virheiden määrää. (Lauesen, 2005, s. 443 & s.446)
Lauesen (2005, s. 444 – 446) kuvaa erilaisia tapoja suorittaa heuristinen arviointi, mutta
tutkimuksessa käytetty rakenne on seuraavanlainen:
•

Järjestelmän esittely
-

Tutkimuksessa on jätetty tarkoituksella selventämättä eri näkymien tai
valintojen

toimintaa,

sillä

käyttöliittymän

tavoitteena

on

olla

mahdollisimman helposti opittava. Liiallinen ohjeistus saattaa myös
heikentää virheiden löytämisen tarkkuutta.
•

Arviointi menetelmä
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-

Heuristisen arvioinnin suorittamisessa hyödynnetään kappaleessa 2.4
listattuihin

käyttöliittymän

suunnittelun

ohjenuoriin

perustuvaa

heurististen sääntöjen listaa (Liite II.). Lisäksi hyödynnetään testaajien
omiin havaintoihin pohjautuvia tietoja.
-

Ajankäytöllisesti erillinen laaja käytettävyystestaus on turhan kuormittava,
joten heuristiseen arviointiin liitetään käytettävyys testauksen piirteitä.
Tämä tarkoittaa sitä, että käytettävyyttä arvioidessa hyödynnetään
todellisiin tilauksiin perustuvia tehtäviä.

•

Testi ryhmä
-

Testauksessa hyödynnetään tulevia käyttäjiä, esimerkiksi myynnin ja
tekniikan osaajia. Mahdollisuudet käytettävyyden erikoisosaajien tai
muiden kehittäjien hyödyntämiseen ovat hyvin rajalliset.

-

Käyttäjiä pyritään arvioimaan sekä yksittäin, jolloin voidaan seurata
käyttäjän toimintaa kuten käytettävyystestauksessa, että samanaikaisesti,
jotta arvioita saadaan useita järkevässä ajassa.

Heuristisen arvioinnin pohjalta pyritään löytämään selkeä kuva käyttöliittymän
käytettävyydestä ja löydetyt virheet sekä ongelmat pyritään korjaamaan.

2.7.2 Kattavuus
Konfiguraattorin kattavuutta arvioidaan suhteessa PROSYSTEM-hinnastoon, jonka pohjalta
tarjouksia luodaan. Alussa määritetty 80% kattavuus voidaan nähdä saavutetuksi, mikäli
hinnastoa vastaavat variaatiot on mahdollista toteuttaa konfiguraattorin avulla.

PROSYSTEM-järjestelmän projektilähtöiset lähes vakioratkaisut, joiden tuotekehitys on
kuitenkin vielä kesken, voidaan nähdä kuuluvan kattavuustavoitteen ulkopuolelle jäävään
osaan. Kattavuuden kannalta ei huomioida tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjä pylväs- tai
seinäkääntönostureita.

2.7.3 Kuvientuottokyky ja tarjouksen tuottaminen
Kvalitatiivinen lähestyminen on toimiva tapa tutkittaessa ohjelman käytettävyyttä.
Kuvientuottokykyä

ja

konfiguraattorin

tehokkuutta

arvioitaessa

kvantitatiivinen

lähestymistapa on kuitenkin mielekkäämpi. Konfiguraattorin hyötyjä arvioitaessa on
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konfigurointia

verrattava

manuaalisen

tarjouksen

tuottamiseen.

Vaikka

suunnitteluautomaatin toteuttaminen on jätetty tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle, on
konfiguraattoriin rakennettu rajapinta, jonka kautta konfiguraattorin tuottamat tiedot
voidaan automaattisesti mallintaa 3D ja 2D muotoon. Ennen konfiguraattorin toteuttamista
kuvat

on

tuotettu

manuaalisesti.

Tällöin

on

tärkeää

arvioida

manuaalista

kuvientuottokapasiteettia ja konfiguraattorin kautta automatisoitua kuvientuottokykyä.

Tutkimusaineisto pohjautuu kapasiteetin arviointiin työtuntien ja suunnitteluhenkilöstön
perusteella ja samojen tilausten tai tarjouspyyntöjen pohjalta tehtyjen manuaalisten sekä
konfiguraattorilla tehtyjen tarjousten ajankäyttöön liittyviin mittauksiin. Mittaukset
suoritetaan siten, että käytössä on yksi palvelin, joka voi suorittaa yhden piirustuksen
mallinnuksen kerrallaan. Palvelinten määrään ja suorituskykyyn voidaan tulevaisuudessa
investoida, jolloin tehokkuutta voidaan kasvattaa. Saatuja tuloksia ja niiden tilastollista
merkitsevyyttä arvioidaan tilastollista analyysiä hyödyntäen.

Mittausten

pohjautuessa

todellisiin

tilauksiin

tai

tarjouspyyntöihin,

suhteessa

yksinkertaisten ja monimutkaisten järjestelmävariaatioiden määrä pysyy samankaltaisena.
Otoskoko on 20 kappaletta, joten otosten normaalijakautuneisuutta ei voida suoraan olettaa.
Otos on parittainen, sillä samalle tilaukselle tai tarjouspyynnölle tehdään mittaus sekä
manuaalisen että konfiguraattorilla tehdyn työn perusteella. Tämä tarkoittaa myös, että
tutkittavat otokset ovat keskenään riippuvaisia. Todellisiin tilauksiin perustuva otos takaa
myös

otosten

sattumanvaraisuuden

ja

vastaa

mahdollisimman

hyvin

todellista

käyttötilannetta.

2.8

Tilastollinen menetelmä

Tutkimuksessa pyritään arvioimaan kahden toisistaan riippuvan otoksen odotusarvojen
poikkeamista tilastollisesti merkittävästi. Koska otoskoko on vain 20 kappaletta ja otoksen
normaalijakautuneisuudesta

ei

ole

selkeää

varmuutta,

käytetään

tilastollisena

analysointimenetelmänä Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testiä. Kun tavoitteena on
kuvien tuottokyvyn parantuminen eli ajankäytön vähentyminen, voidaan käyttää
yksisuuntaista testiä. Tällöin hypoteesit voidaan asettaa seuraavasti:

H0: Parien erotuksen mediaani on 0,
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eli konfiguraattorilla ei ollut vaikutusta tehokkuuteen.

H1: Parien erotuksen mediaani on pienempi kuin 0

eli konfiguraattorilla on ollut tehostava vaikutus tehokkuuteen.

Testi toteutetaan järjestämällä mittaukset pareittain, merkittäköön ensimmäisen mittauksen
arvoja x1, i ja jälkimmäisen mittauksen arvoja x2, i. Arvo i kuvaa parien 1, ..., N järjestyslukua.
Pari kohtaisesti arvoille lasketaan niiden erotuksen itseisarvo:

|𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖 |

(1)

Ilman itseisarvoa erotuksen pohjalta arvoille lasketaan Signum-funktion arvo:
−1, 𝑥 < 0
𝑠𝑔𝑛 𝑥 = { 0, 𝑥 = 0
1, 𝑥 > 0

(2)

Erotuksen ollessa positiivinen, Signum-funktio palauttaa 1, kun taas erotuksen ollessa
negatiivinen funktio palauttaa -1. Seuraavaksi parit järjestetään pienimmästä suurimpaan
erotuksen itseisarvon mukaiseen järjestykseen. Parit joiden erotuksen itseisarvo on 0,
poistetaan ryhmästä, jolloin jäljelle jäävää otosjoukkoa kuvataan suureella Nr.

Tämän jälkeen jokaiselle arvoparille määritetään sijaluku. Sijaluku määritetään siten, että
ensimmäiseltä riviltä alkaen sijaluvuksi tulee 1,2,3…, Nr. Mikäli useammalla parilla on sama
erotuksen itseisarvo, tulee näiden sijaluvuksi parien sijalukujen keskiarvo. Esimerkiksi
sijaluvut 1 ja 2 omaavat saman erotuksen itseisarvon, tulee niiden sijaluvuksi (1 + 2) / 2 =
1,5. Sijalukujen pohjalta määritellään myös:
𝑁

𝑟
𝑊 = ∑𝑖=1
[𝑠𝑔𝑛(𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖 ) ⋅ 𝑅𝑖 ]

(3)
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jossa W on tutkittava testisuure ja Ri kuvaa parin sijalukua. Kun käytettyjen arvoparien määrä
Nr>10, testisuure W approksimoi normaalijakaumaa. Tällöin voidaan laskea standardoitu
testisuure z kaavasta:
𝑤

𝑧=𝜎

(4)

𝑤

jossa σw eli keskihajonta lasketaan kaavalla,

𝑁𝑟 (𝑁𝑟 +1)(2𝑁𝑟 +1)

𝜎𝑤 = √

(5)

6

.

Testisuureen z-arvoa verrataan kriittiseen z-arvoon, mikä on +-1,96 luottamustasolla a=0,05.
Yksisuuntaisessa testissä hypoteesi H0 hylätään, mikäli z<-1,96. Tällöin hypoteesi H1 tulee
voimaan ja sen merkitsevyyttä voidaan arvioida hyödyntämällä Excel-funktiota
NORM_JAKAUMA.NORMIT(z,1).

Funktio

palauttaa

pinta-alan,

joka

kuvaa

todennäköisyyttä p. Mitä pienempi p-arvo saadaan, sitä merkitsevämpi erotus on
tilastollisesti:
•

p < 0.05 ero on melkein merkitsevä

•

p < 0.01 ero on merkitsevä

•

p < 0.001 ero on erittäin merkitsevä

(Statistic Solutions 2017 & Taanila 2016).
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3

PROSYSTEM-JÄRJESTELMÄN KONFIGUROINTI

PROSYSTEM -piennosturijärjestelmä on tuote, joka tarjoaa asiakkaalle arvoa tehostamalla
kokoonpano-, tuotanto- ja huoltotöitä. Järjestelmä tarjoaa kuormankantokyvyn 50
kilogrammasta aina 2000 kilogrammaan asti. Järjestelmää tarjotaan teräksisenä ja
alumiinisena, sekä näiden yhdistelminä.

Tässä tutkimuksessa on esitetty kaksi erityyppistä järjestelmää: nostinrata ja siltanosturi,
joista siltanosturia on mahdollista valmistaa yksi- tai kaksipalkkisella sillalla. Nosturi
voidaan kiinnittää erityyppisillä ripustuksilla esimerkiksi kattorakenteisiin tai konsoleihin
sekä vapaasti omin jaloin seisovaan teräsrakenteeseen. Kuvassa 4 on esitetty
markkinointikuva alumiinisesta järjestelmästä.

Kuva 4. Alumiinijärjestelmän markkinointikuva (ERIKKILA OY, 2017)
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3.1

Nostinrata

Nostinrata koostuu rataprofiileista, jotka on liitetty yhteen jatkoliitoksella. Yhden
rataprofiilin maksimipituus on tyypillisesti 8m kuljetukseen liittyvistä syistä johtuen. Nostin
rata vaatii ripustuksia tietyin välein ja maksimi ripustusvälin määrittää nostinkuorma,
nostinten määrä sekä radan profiilityyppi. Myös ripustukseen kohdistuva voima saattaa olla
kriittinen tekijä ripustusvälin ja ripustusten määrän laskennassa.

Radan ja ripustusten lisäksi nostinrataan kuuluu vaunusarja, joka määräytyy kuorman sekä
profiilityypin mukaan. Alumiini- ja teräsprofiilit tarvitsevat erilaiset vaunut. Asiakas voi
halutessaan tilata ERIKKILA OY:n tarjoaman nostimen tai käyttää omavalintaista nostinta.
Nostoliike voidaan toteuttaa manuaalisesti tai sähköisesti, jolloin järjestelmä tarvitsee myös
virransyötön. PROSYSTEM -järjestelmä tarjoaa kolme erilaista virransyöttö tapaa:
lattakaapeli, sisäinen virtakisko ja koteloitu virtakisko. Nostoliikkeen lisäksi myös
nostinvaunun liike voidaan toteuttaa sähköisesti. Manuaalisesti toimiva nostoliike ja
nostinvaunun liike voidaan toteuttaa ilman erillisiä sähkövarusteita. Perusrakenteiden lisäksi
asiakkaan toiveiden mukaan tarjotaan laaja kirjo erilaisia lisävarusteita, kuten esimerkiksi
rajakytkimiä, ylikuormasuojia ja vinotukia.

3.2

Siltanosturi

Siltanosturi tarjoaa nostinrataa laajemman liikealueen ja vapausasteen. Siltanosturin liike
tapahtuu kahden akselin sijaan kolmella akselilla. Rakenne on hyvin samankaltainen
nostinradan perusrakenteiden kanssa, mutta ratoja tarvitaan kaksi. Lisäksi nosturiin tarvitaan
siltakokoonpano, joka rakentuu samoista profiilivaihtoehdoista kuin rata. Ripustusten
määrään ja tukiväliin vaikuttaa nyt nostinkuorman lisäksi myös sillan massa sekä siltojen
lukumäärä. Sillan maksimi jänneväliin vaikuttaa kuorma ja valittu siltaprofiili. Silta ja
rataprofiilit voidaan toteuttaa myös eri profiilityypeillä.

Silta voidaan toteuttaa yksi- tai kaksipalkkisena, jolloin kaksipalkkisella sillalla saavutetaan
pidempi jänneväli myös suuremmilla kuormilla. Sekä yksi- että kaksipalkkinen silta voidaan
toimittaa myös korotettuna, mikä tarkoittaa sillan nostamista ratojen väliin. Tämän
tyyppisellä ratkaisulla saavutetaan suurempi nostokorkeus ja matalampi rakennekorkeus
perusmalliin verrattuna, mutta korotus rajoittaa nosturin liikealueita.
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3.3

Summium

Ennen työn aloittamista konfiguraattorin toteutus oli määritelty selain-pohjaiseksi
laskentatyökaluksi, jolla tuotteiden hinnat ja tarvittavat komponentit ovat yksinkertaisia
laskea. Määrittelyn mukaan konfiguraattori tulee rakentaa luotettavan ja tehokkaan alustan
tai frameworkin päälle, jolla pyritään hallitsemaan perusasiat konfiguraattorin taustalla.
Määrittelyn ja kilpailutuksen perusteella alustaksi valikoitui Wapice Oy tuottaman
Summium CPQ -työkalu (Configure, Price, Quote eli konfiguroi, hinnoittele ja tarjoa). Työn
ulkopuolelle on jätetty erilaisten vaihtoehtojen vertailu.

Summium on selainpohjainen työkalu, jolla konfigurointi, hinnoittelu ja tarjoaminen
voidaan järjestää yksinkertaisesti ja visuaalisesti. Työkalulla voidaan tuottaa myös
tarjousdokumentaatiota automaattisesti. Summium lupaa tuotetarjonnan paremman
hallinnan ja myynnin tehostamisen lisäksi helpon käyttöönoton sekä hyvän käytettävyyden.
(Wapice Oy, 2017)

3.4

Konfiguraattorin rakenne

Wapicen tuottama Summium-alusta tarjoaa Summium Smart-työkalun, jonka avulla
tuotemallit on rakennettu. Tuotemallilla on hierarkkinen rakenne, jossa ylin taso on
tuoteperhe. Jokainen tuoteperhe pitää sisällään välilehtiä, jotka taas sisältävät parametrejä.
Parametrien sisältämät arvot ovat neljännellä eli alimmalla tasolla. Kuvassa 5 on esitetty
hierarkkinen rakenne.

Kuva 5. Tuotemallin hierarkkinen rakenne
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Tuoteperhe pitää sisällään yhden kokonaisuuden tai tuotteen, kuten esimerkiksi
siltanosturin, jolloin käyttöliittymässä käyttäjä voi valita tämän konfiguroinnin kohteeksi.
Tämän lisäksi tuoteperhettä voidaan käyttää toisen tuoteperheen alaisuudessa niin kutsuttuna
alituoteperheenä, jolloin käyttäjä ei voi erikseen valita konfiguroitavaksi alituoteperhettä,
mutta sitä voidaan hyödyntää yhden tai useamman päätuoteperheen konfiguroinnissa.

Välilehtitasoa käytetään parametrien ryhmittelyyn ja välilehtien avulla voidaan vaikuttaa
myös käyttöliittymän ulkoasuun. Välilehtitason sisältämät parametrit ovat toiminnan
kannalta oleellisia elementtejä. Smart-ympäristössä parametreille voidaan määrittää erilaisia
käyttöliittymäkomponenttityyppejä tekstikentistä pudotusvalikkoihin ja taulukkoihin sekä
erilaisiin painikkeisiin. Parametreille voidaan määrittää myös erilaisia attribuutteja, jolloin
peruskäyttöliittymäkomponenttien lisäksi saatavilla on myös monipuolisempia ja
monimutkaisempia

käyttöliittymäkomponentteja.

Kuvassa

6

on

esitetty

vakio

käyttöliittymäkomponenttien valinta. Parametreillä määritetään pitkälti käyttöliittymän
rakenne ja käyttäjälle mahdolliset valinnat. Myös näkymättömät parametrit ovat mahdollisia
ja näitä voidaan hyödyntää erityyppisen datan säilyttämiseen tai alituoteperheiden
kutsumiseen.

Kuva 6. Vakio käyttöliittymäkomponentit

Parametrien sisältämät arvot kuvaavat esimerkiksi pudotusvalikossa näytettäviä valintoja.
Parametrien sisältämät arvot kuvataan taulukkona, jossa yksi rivi vastaa yhtä arvoa. Arvolla
on useita sarakkeita tai attribuutteja kuten esimerkiksi nimi, kuvaus, mitta, kuva, määrä,
hinta ja lisäksi attribuutteja voidaan lisätä vapaasti tarpeen mukaan. Kuvassa 7 on esitetty
esimerkki taulu parametrin sisältämistä arvoista. Attribuutit sisältävät käsiteltävän datan ja
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niissä on mahdollista myös kutsua funktioita tai alituoteperheitä. Arvojen sisältämää dataa
käytetään myös sääntöjen määrittelyssä.

Kuva 7. Parametrin arvot ja attribuutit

Summium alustan päälle on työn aikana rakennettu tuotemalli nostinrataa ja siltanosturia
varten. Nämä voidaan nähdä kahtena päämallina tai päätuoteperheenä, joihin kuuluu lisäksi
useita alimalleja tai -tuoteperheitä. Konfiguraattorissa käyttäjän on siis mahdollista valita,
joko nostinradan konfigurointi tai siltanosturin konfigurointi.

Alituoteperheiksi rakennettiin päätuotteiden modulaarisia osakokoonpanoja. Näitä olivat
esimerkiksi nostinvaunut, sillan vaunut, rataprofiilit, radan päätylevyt, nostimet,
siltaprofiilit, sillan päätylevyt, erityyppiset sähköistysvariaatiot, sähkösiirrot, ripustukset,
tukikaaret sekä varaosakomponentit ja värivalinnat. Lisäksi radan tukivälien ja sillan
jännevälien laskennassa hyödynnettävää profiili kohtaista dataa varten rakennettiin erillinen
tuoteperhe. Alituoteperheiden hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuden käyttää samoja
osakokonaisuuksia molemmissa päätuotemalleissa, jolloin ylläpito on helpompaa ja
toiminnallisuudet voidaan rakentaa kerralla molempiin päätuotteisiin. Lisäksi tuotemallit
pysyvät yhtenäisempinä.

Päämalli sisältää konfiguraattorin älykkyyden sekä käyttöliittymän sisällön, kun taas
alimalleja hyödynnetään kuvaamaan tuotteen eri osa-alueita. Päämalli ohjaa alituotemalleja,
joten alituotteet sisältävät vain hyvin vähän sääntöjä tai funktioita. Alituoteperheiden
sisältämät funktiot liittyvät pääasiallisesti komponenttien määrän laskentaan.
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3.5

Konfiguraattorin käyttöliittymä

Seuraavana on esitelty työn aikana tuotettu versio konfiguraattorista ja sen käyttöliittymästä.
Tätä versiota käytettiin heuristisessa arvioinnissa sekä tehokkuuden mittauksessa.
Testiversiossa räätälöityä muotoilua ei ole vielä otettu käyttöön ja käytössä on Summiumin
tarjoama vakio teema ja värimaailma.

Konfigurointiprosessi alkaa sisäänkirjautumisesta, kuva 8, jolloin käyttäjäkohtaisesti
voidaan eritellä pääsyoikeuksia, tehtyjen konfiguraatioiden näkyvyyttä sekä muita
käyttäjäkohtaisia asetuksia. Kirjautumisen autentikoinnin, käyttäjän käyttöoikeuksien ja
tähän liittyvän tietoturvallisuuden hallinta tapahtuu Summium-alustan toimesta.

Kuva 8. Sisäänkirjautuminen

Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjälle aukeaa konfiguraattorin päänäkymä. Vasemmassa
reunassa näkyvät navigointipainikkeet, joista käyttäjä- tai käyttäjäryhmäkohtaisesti on
määritetty saatavilla olevat työkalut. Työkaluja ovat esimerkiksi hallinnointi- ja
ylläpitotyökalut sekä konfiguraattori ja tarjoustyökalu. Päänäkymä on esitetty kuvassa 9.
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Kuva 9. Konfiguraattorin päänäkymä

Päänäkymässä käyttäjälle näytetään myös vaihtoehdot konfiguroitavista tuotteista. Tämä
tarjoaa käyttäjälle selkeän lähtökohdan konfigurointi prosessiin. Tämän työn ulkopuolelle
jätetyt pylväs- ja seinäkääntönosturit on tarkoitus lisätä myöhemmässä vaiheessa.
Käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella myös tallennettuja konfiguraatioita, joista 10
viimeisintä on näkyvissä etusivulla ja haun kautta voidaan etsiä myös vanhempia
konfiguraatioita. Käyttäjäryhmä asetusten avulla voidaan määrittää konfiguraatioiden
näkyvyys esimerkiksi yrityksen sisäiseksi tai käyttäjäkohtaiseksi. Kuvassa 10 on esitelty
työssä käsitellyt tuotevaihtoehdot.

Kuva 10. Tuotevaihtoehdot

Tuotteen valinnan jälkeen alkaa itse konfigurointi prosessi. Ensimmäinen välilehti sisältää
nosturin perustietoihin liittyviä valintoja, kuten esimerkiksi kuorman ja sähköistyksen
valinnan. Käyttäjä valitsee myös nostimen, joko ERIKKILA OY:n tarjoamista nostin
vaihtoehdoista tai määrittelee käyttävänsä omaa nostinta. Mahdollista on myös järjestelmän
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tilaaminen ilman nostinta, jolloin järjestelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi liikkuvana
paineilma syöttönä tai kannattelemaan erilaisia työvälineitä. Lisäksi käyttäjän on
mahdollista valita automaatin tuottamat tiedostoformaatit kuten PDF, DWG, STEP tai
eDrawing-assembly. Kuvassa 11 on esitelty nosturin perustietojen valinta näkymä.

Kuva 11. Nosturin perustiedot

Seuraavalla välilehdellä käsitellään sillan konfigurointiin liittyviä valintoja. Sillan
konfigurointi täytyy suorittaa ennen radan konfigurointia, sillä sillan rakenne ja
profiilivalinta vaikuttavat radan mitoitukseen. Eri siltaprofiilivaihtoehdot suodattuvat
kuorman, sähköistyksen, sähköisten siirtoliikkeiden ja tarvittavan jännevälin perusteella,
jolloin käyttäjän on helppo valita tarvitsemansa profiilityyppi. Kuvassa 12 näkyy sillan
konfigurointiin liittyvät valinnat.
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Kuva 12. Sillan konfigurointi

Sillan

konfiguroinnin

jälkeinen

välilehti

käsittää

radan

konfiguroinnin.

Radan

konfiguroinnissa määritetään samalla myös ripustusosien määrä ja paikka. Käyttäjällä on
vaihtoehtona hyödyntää automaattista ripustusten sijoittamista joko maksimitukivälin tai
radalle lasketun tasavälin avulla tai syöttää ripustusväli manuaalisesti.

Käyttäjän on mahdollista valita myös radan jatkaminen, jos haluttu vakio tukiväli ei sovi
radan pituuteen ja ylityksiin nähden. Vaihtoehtona on myös erilainen viimeinen tukiväli,
mikäli radan pituus on kriittinen. Tämänkaltainen ratkaisu sopii esimerkiksi käytettäessä
kattokiinnikkeitä tai omin jaloin seisovassa järjestelmässä. Radan konfigurointi näkymä on
esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13. Radan konfigurointi

Seuraava välilehti pitää sisällään Summiumin rajoitteiden vuoksi ehkä hieman hankalasti
ymmärrettävän taulukon. Taulukko sisältää ripustusvälien, ripustuspisteiden, rataprofiilien
ja radan pituuden mitat. Tavoitteena on myöhemmässä vaiheessa mahdollistaa tukivälien ja
profiilien pituuksien muokkaaminen. Testaushetkellä muokkaaminen on mahdollista vain
ylläpitäjillä, sillä muokkaaminen ohittaa konfiguraattorin laskennan ja mahdollistaa täten
myös virheellisten konfiguraatioiden tuottamisen. Kuvassa 14 on esitetty mittojen erittely
näkymä.

Kuva 14. Radan mitat eriteltynä
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Viimeinen konfiguraatioprosessin välttämätön vaihe on ripustusten konfigurointi.
Käyttäjällä on mahdollisuus valita erityyppisistä rakenteista tilanteeseen sopiva vaihtoehto.
Tämän lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus määritellä nosto- ja ripustuskorkeuteen
vaikuttavia mittoja. Nosturin korkeuden optimointiin on tarkoituksena kehittää erillinen
aputyökalu, sillä myös sillan rakenne ja rataprofiilien valinnat vaikuttavat nosturin
rakennekorkeuteen ja siten saavutettuun nostokorkeuteen. Samalla työkaluun on tarkoitus
lisätä myös erilaisten rajoitteiden, kuten lamppujen ja työkoneiden ynnä muiden sellaisten
vaikutus korkeuden optimointiin. Kuvassa 15 on esitetty ripustusten konfigurointiin liittyvät
valinnat.

Kuva 15. Ripustusten konfigurointi

Varaosien, valinnaisten lisätoimintojen ja esimerkiksi räätälöityjen värivaihtoehtojen
valintaa varten konfiguraattorista löytyy vielä yksi välilehti. Testiversiossa toiminnallisuus
on rajoittunut vielä värin valintaan. Lisäksi kehittäjällä on mahdollisuus nähdä muutama
komponentti varaosalistauksesta. Varaosienlistauksessa on tarkoitus hyödyntää kuvan 16
mukaisesti myös EPDM-tietojärjestelmää, jonka avulla eri komponenttien 3D-mallit
voidaan esittää käyttäjälle erillisessä info ikkunassa.
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Kuva 16. Varaosat ja värien valinta

Testausvaiheessa rajapinta suunnitteluautomaatin ja konfiguraattorin välillä perustuu
pilvipalveluun ja konfiguraattorin tuottamaan tekstitiedostoon. AutomateWorks palvelin
tarkkailee kansiota, joka on synkronoitu pilvipalvelun kanssa. Kun tekstitiedosto lisätään
pilvipalveluun, alkaa suunnitteluautomaatti tuottaa käyttäjän määrittelemiä kuvia. Kuvassa
17 on esitetty automaatin tuottama piirustus PDF-formaatissa.

Kuva 17. Automaatin tuottama kuva
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Tarjouskuvan lisäksi konfiguraattorin tehtävänä on tuottaa komponenttilistaukseen
pohjautuva tarjous. Testausvaiheessa tarjouksen luominen toteutettiin yhteistyössä ERPjärjestelmän kanssa. Konfiguraattori tuottaa tarjouksen komponentit tekstinä, joka on
kopioitavissa suoraan ERP-järjestelmän tarjoukselle. ERP-järjestelmä hakee tuotekoodeihin
ja

konfiguraattorin

antamiin

kappalemääriin

pohjautuen

hinnan

tuotteille

ja

nosturikokonaisuudelle. Asiakkaan tiedot syötetään suoraan ERP-järjestelmään, jolloin
myös alennusprosentit ja kielivaihtoehdot ovat käytettävissä. Liitteellä III on esitetty
esimerkki tarjous, joka on luotu hyödyntämällä edellä mainittua toimintamallia.
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4

TULOKSET

Heuristisen arvioinnin suoritti viisi eri testihenkilöä, jotka voidaan lukea kuuluvan ohjelman
loppukäyttäjien joukkoon. Testiä varten luotiin tehtävälista (LIITE I), joka pohjautui
todelliseen tarjouspyyntöön ja tämän mukaisiin vaiheisiin konfigurointiprosessissa.
Tehtävälistan perusteella testihenkilön tuli toteuttaa konfiguraation vaiheet ja tätä
tarkkailtiin käytettävyystestausta mukaillen. Tämän jälkeen koehenkilö täytti heuristista
arviointia varten määritetyn lomakkeen (LIITE II). Tulosten pohjalta kerättiin yhteenveto,
joka on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Heuristisen arvioinnin yhteenveto
Heuristinen
arviointi

Ohjelmiston
tilan näkyvyys

N = Ok
Yhteenveto kommenteista
Mi = Pieni
virhe /
muutostarve
Ma = Suuri
virhe /
muutostarve
Ma
-Hankala nähdä milloin konfiguraatio on valmis.
-Ohjelma ei informoi käyttäjää tarpeeksi muuttaessaan
automaattisesti valintoja toisten valintojen pohjalta

Selkeä kieli

Mi

-Ratapituudenlaskennassa valitut termit eivät ohjeista
käyttäjää riittävästi

Virheiden
ehkäisy ja
virheistä
palautuminen

N

-Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä virhe huomaamattaan
-Käyttäjä pystyy palaamaan ja korjaamaan tekemänsä
virheet vapaasti
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Käyttäjän vapaus N

-Käyttäjä voi liikkua ohjelmassa vapaasti
-Kaikki valinnat ovat muutettavissa
konfigurointiprosessin aikana

Yhdenmukaisuus Mi

-Painikkeet ja valinnat ovat yhdenmukaisia
-Liikkumisen selkeys edellyttäisi esimerkiksi
eteen/taakse-painikkeita

Muistin
virkistäminen

Mi/Ma

-Käyttäjällä on tarvittava informaatio saatavilla, mutta
ohjeistus tämän hyödyntämiseen olisi suotavaa
-Käyttäjälle ei ole selvää, missä vaiheessa prosessi
etenee

Joustavuus ja
tehokkuus

Mi

-Käyttöliittymän yksilöiminen ja henkilökohtainen
mukauttaminen eivät ole mahdollisia
-Korkeuskeskeinen lähestymistapa ei ole saatavilla

Esteettisyys ja
minimalistisuus

Mi

-Käyttöliittymän visuaalisuutta voisi lisätä
-Osittain hyvin tehokas ja selkeä

Apu ja
dokumentaatiot

Mi

-Ohjeita voisi olla enemmän tarjolla
-Dokumentaatio puuttuu
-Selkeämpi ohjeistus

Yhteenvedossa huomioitiin arviot siten, että N arvio hylättiin, mikäli yksikin testeistä oli
määrittänyt kyseisen kohdan sisältävän pienen tai suuren muutostarpeen. Kommenttien
yhteen vedossa on huomioitu myös testauksen aikana saatu sanallinen palaute.
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Testin suorittamisen tarkkailussa pyrittiin löytämään ongelmallisia kohtia käyttöliittymässä.
Viiden testin aikana havaittiin seuraavat ongelmalliset kohdat, jotka toistuivat myös useassa
testissä:

1. Nostimen valinta sisältää vain tuotekoodin. Käyttäjistä 4/5 ei huomannut
suurennuslasia, jonka takaa saatavilla on lisää informaatiota nostimiin liittyen. Tämä
aiheutti hankaluuksia oikean nostimen valinnassa, katso kuva 18.

Kuva 18. Nostimen valinta

2. Käyttäjää pyydettiin muuttamaan rakennetta siten, että nostokorkeus 4000mm
saavutetaan. Käyttäjistä 4/5 ei meinannut löytää missä nostokorkeus on ilmoitettu,
katso kuva 19. Käyttöliittymässä väritys on vaaleanharmaa, sillä kentän arvon
muuttamista ei ole sallittu.

Kuva 19. Nostokorkeuden esittäminen

3. Nostokorkeuden löydyttyä 3/5 käyttäjästä ei lähtökohtaisesti ymmärtänyt
mahdollisia vaihtoehtoja, joilla nostokorkeutta voitaisiin kasvattaa. Ohjelma ei anna
tähän minkäänlaisia ohjeita. Vaihtoehdot olivat kaksipalkkisen sillan käyttö tai
korotetun sillan käyttö. Nämä valinnat sijaitsevat eri välilehdellä korkeusvalintojen
kanssa, joten tämä on selkeä käytettävyyteen liittyvä ongelma.
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4.1

Tarjouksen tuottaminen

Konfiguraattorin toimivuutta ja tehokkuutta pyrittiin tutkimuksessa arvioimaan vertaamalla
manuaalisen ja konfiguraattorilla tehtävän tarjouksen tuottamiseen kuluvaa aikaa. Testissä
mitattiin sekuntikellolla aika tarjouspyynnön konfiguroinnin sekä konfiguroinnin tuloksen
siirtämisestä tarjoukselle. Tämän lisäksi mitattiin aika saman tarjouksen tuottamiseen
perinteisellä, käsivaraisella tavalla hinnastoa hyödyntäen. Sama testihenkilö suoritti aina
sekä

konfiguraation

että

manuaalisen

tarjouksen

tekemisen.

Testihenkilöiden

käyttökokemus konfiguraattorin käytöstä oli 0-1h. Testejä suoritettiin yhteensä 20
kappaletta. Testitapaukset on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Testitapaukset (FC: Lattakaapeli, ICR: Sisäinen virtakisko, -: ei määritelty
tarjouspyynnöllä)
Kuorma Sillan
(kg)
leveys
(mm)

Korotettu Sillan
rakenne profiili

Sillan
Radan
sähköistys pituus
(mm)

Radan
profiili

Radan
sähköistys

Tukiväli Ripustus
(mm)

1600

6000

Ei

Teräs

FC

7000

Teräs

FC

-

I-palkki

500

3000

Ei

-

-

3700

-

-

-

Katto

500

3700

Ei

-

-

2000

-

-

-

Katto

300

2000

Ei

-

-

10000

-

-

-

I-palkki

200

5000

Ei

-

-

10000

-

-

-

I-palkki

1000

2500

Ei

-

FC

8960

-

FC

-

I-palkki

500

3700

Kyllä

-

FC

17400

-

FC

-

Katto

2 x 250

4000

Ei

-

FC

19000

-

FC

6200

I-palkki

80

8000

Ei

Alumiini FC

10000

Alumiini FC

-

I-palkki

1600

5000

Ei

Teräs

ICR

16300

Teräs

ICR

4000

I-palkki

1600

6000

Ei

Teräs

FC

7000

Teräs

FC

-

I-palkki

200

5000

Ei

-

-

10000

-

-

-

I-palkki

80

8000

Ei

Alumiini FC

10000

Alumiini FC

-

I-palkki

1600

5000

Ei

Teräs

ICR

16300

Teräs

ICR

4000

I-palkki

500

3700

Kyllä

-

FC

17400

-

FC

-

Katto

2 x 250

4000

Ei

-

FC

19000

-

FC

6200

I-palkki

500

3700

Kyllä

-

FC

17400

-

FC

-

Katto

2 x 250

4000

Ei

-

FC

19000

-

FC

6200

I-palkki

80

8000

Ei

Alumiini FC

10000

Alumiini FC

-

I-palkki

1600

5000

Ei

Teräs

16300

Teräs

4000

I-palkki

ICR

ICR
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Taulukon 3 mukaisten tarjouspyyntöjen pohjalta tarjouksen tuottamiseen kului aikaa
taulukon 4 mukaisesti. Taulukossa 4 on esitetty manuaalisen tarjouksen, konfiguroidun
tarjouksen sekä näiden erotuksen kestoaika sekunteina. Mittaustuloksille määritettiin
virhemarginaali keskihajonnan perusteella lasketusta keskivirheestä. Hajonnan ollessa
suhteellisen suuri verrattuna mittaustarkkuuteen voidaan mittausepätarkkuuden olettaa
sisältyvän hajontaan. Erotuksen virheen suuruus on molempien mittausten virheiden
yhteisvaikutus.

Taulukko 4. Tarjouksen tuottamisen ajat sekunteina
Testi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Manuaalinen (s) +-53s Konfiguroitu (s) +-20s Erotus (s) +-73s
436
251
209
165
240
145
318
220
254
135
360
184
345
137
200
126
244
149
352
140
384
322
197
289
261
179
358
187
378
275
285
290
1143
417
488
416
338
194
920
286

185
44
95
98
119
176
208
74
95
212
62
-92
82
171
103
-5
726
72
144
634

Manuaalisen tarjouksen tekoon käytetty aika oli keskimäärin 386 +-53 sekuntia, kun taas
konfiguraattorilla tehty tarjous vei keskimäärin 225 +-20 sekuntia, jolloin konfiguraattorilla
tehty tarjous oli keskimäärin 42 +-19% nopeampi.

45

4.2

Kattavuus

Konfiguraattorin kattavuutta arvioidaan suhteessa PROSYSTEM-hinnastoon, jonka pohjalta
tarjouksia luodaan. Hinnasto kattaa suurimman osan, noin 80-90%, PROSYSTEM
tuoteperheen variaatioista, pois lukien kaksipalkkisen alumiini sillan, korotetun alumiini
sillan sekä monirataiset järjestelmät ja teleskoopit.

Kattavuutta arvioidaan vertaamalla eri osakokonaisuuksiin tarjolla olevien vaihtoehtojen
määrää konfiguraattorin ja hinnaston välillä. Konfiguraattorin tulisi toteuttaa vähintään
hinnaston mukaiset variaatiot, jotta 80% kattavuus saavutetaan. Taulukossa 5 on eritelty eri
osakokoonpanojen toteutettavissa oleva variaatioiden määrä hinnaston ja konfiguraattorin
kanssa.

Taulukko 5. Variaatioiden määrä (* Avoin ulkoinen virtakisko poistuu tuotevalikoimasta)
Hinnaston mukaiset Konfiguraattori Konfiguraattorin kattavuus
Siltaprofiili
6
6
100 %
Rataprofiili
6
6
100 %
Siltatyyppi
5
6
120 %
Kiinnitystyyppi
54
61
113 %
Vaunusarjat
7
7
100 %
Sillan sähköistys
5
4*
80 %
Radan sähköistys
5
4*
80 %
Sähköiset liikkeet
12
11
92 %

Konfiguraattori toteuttaa lähes kokonaan hinnaston mukaiset tuotevariaatiot, pois lukien
tuotevalikoimasta poistuvan avoimen ulkoisen virtakiskon sekä sähkösiirron kahdelle
nostimelle yhdellä sillalla. Kiinnitysten osalta konfiguraattori sisältää myös uuden tyyppiset
jäykät ripustukset, joita hinnastossa ei vielä ole.

Konfiguraattori kattaa myös kaksipalkkisen alumiinisillan, mutta ei kuitenkaan sisällä
korotettua alumiinisiltaa, monirataisia järjestelmiä tai teleskooppeja. Variaatioiden määrässä
ei ole huomioitu seinä- tai pylväskääntönosturien variaatioita, sillä nämä tuotteet on jätetty
tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle.
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4.3

Kuvientuottokyky

Tutkimuksen tavoitteena oli vähintään kaksinkertaistaa ERIKKILA OY:n kyky tuottaa
tarjouskuvia ja näiden hyväksyttyjä versioita. Perustuen kolmen suunnitteluosaston henkilön
arvioon manuaalisen työn kestosta, keskimääräinen PROSYSTEM-tarjouskuvan suunnittelu
kestää arviolta puolesta tunnista aina neljään tuntiin asti. Suurimmassa osassa tapauksista
työn kestoarvio sijoittuu kuitenkin 30 minuutin ja 120 minuutin aikahaarukkaan.
Suunnitteluun kuluva aika riippuu pitkälti työn suorittajasta, aikaisemmin suunniteltujen
mallien soveltuvuudesta tapaukseen sekä esimerkiksi tarvittavista lisävarusteista.

ERIKKILA OY työllistää neljä suunnittelijaa, joista maksimissaan kaksi työskentelee
PROSYSTEM-tarjousten parissa. Työaika-arvion puitteissa tarjouskuvientuottokyky
parhaassa mahdollisessa tilanteessa eli kahden suunnittelijan työskennellessä kahdeksan
tuntia päivässä ja kuvan suunnitteluun kuluessa 30 minuuttia, on 32 kuvaa päivässä. Tämä
on hyvin optimistinen arvio.

Automaatin keskimääräinen kuvan tuottamiseen kuluva aika perustuen 20 mittaukseen on
noin viisi minuuttia. Mittaukset suoritettiin ajamalla 21 piirustusta automaatilla, jolloin
ensimmäisen piirustuksen valmistumisaika toimi lähtöaikana. Tämän jälkeen mitattiin ero
edellisen ja valmistuneen piirustuksen välillä, jolloin saatiin piirustuksen tekemiseen kulunut
aika minuutteina. Mittaukset on esitetty taulukossa kuuden minuutin tarkkuudella.

Kuten tarjouksen tuottokyvyn mittauksessa, myös kuvien tuottokyvyn mittauksissa
huomioitiin virhemarginaali keskihajonnasta lasketun keskivirheen avulla. Kuvien
tuottokyvyn mittauksissa keskivirheen lisäksi huomioitiin myös mittausepävarmuus, sillä
keskivirheen suuruus on samaa kokoluokkaa mittausepävarmuuden kanssa, jolloin tämän ei
voida olettaa sisältyvän hajontaan. Virhemarginaali on siis näiden kahden tekijän summa,
sillä pahimmassa tapauksessa ne vaikuttavat samaan suuntaan.

47

Taulukko 6. Kuvan tuottokyky automaatti
Testi
Kesto (min) +-0,5min
Testi
Kesto (min) +-0,5min
Yhteensä (min)
Keskimäärin (min) +-0,5min

1
5
11
6
101
5

2
4
12
7

3
5
13
5

4
3
14
6

5
5
15
5

6
4
16
4

7
5
17
5

8
5
18
6

9
6
19
5

10
5
20
5

Kuva-automaatti palvelin kykenee tuottamaan yhden kuvan kerrallaan ja aloittaa seuraavan
kuvan tuottamisen heti edellisen valmistuttua. Tällöin keskimääräisen kuvantuottamiseen
kuluvan ajan perusteella 20h vuorokausittaisen työajan mukaan kuvientuottokyky
vuorokaudessa on 240 kuvaa. Tämä on noin 7,5-kertainen määrä suhteessa manuaaliseen
kuvantuottokykyyn optimaalisissa olosuhteissa.

4.4

Laatuominaisuudet
•

Fyysiset ominaisuudet

Fyysisten ominaisuuksien osalta konfiguraattorilla määritetyn tuotteen tai manuaalisesti
hinnaston perusteella valitun tuotteen välillä ei ole eroa. Konfiguraattorilla määritetyn
tuotteen laskenta on kuitenkin automatisoitu, jolloin erityyppisistä laskuvirheistä
johtuvat esimerkiksi mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat satunnaisvirheet voidaan
ehkäistä.
•

Aistein havaittavat ominaisuudet

Mittakuvan ulkonäkö automaatilla tuotettuna noudattaa aina samaa kaavaa. Automaatti
määrittää kuvassa esitettävät kuvannot, mitat, otsikkotaulun ja tekstit. Automaatti
skaalaa kaikki kuvannot ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti sekä tasaa mitat
siististi. Automaatti määrittää mittakuvaan myös nosturin liikealueen.

Myös manuaalisesti on mahdollista päästä samaan lopputulokseen, mutta tämä on
huomattavasti työläänpää, mikä taas altistaa erityyppisille virheille. Piirustukselle
voidaan mahdollisesti unohtaa lisätä kaikki tarpeelliset mitat. Epähuomiossa mittoja
voidaan myös sijoittaa päällekkäin, jolloin luettavuus heikkenee. Suunnittelija saattaa
myös unohtaa lisätä tarpeelliset kuvannot tai sijoittaa ne vääränlaiseen järjestykseen.
Mitä kokemattomampi suunnittelija on kyseessä, sitä herkemmin erityyppisiä virheitä
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syntyy. Myös liikealueen määrittäminen piirustukselle saattaa aiheuttaa virheitä, sillä sen
määrittäminen vaatii laskentaa nosturin rakenteen perusteella. Toki erilaisten makrojen
eli automaattisten käskysarjojen hyödyntäminen on mahdollista myös manuaalisessa
työskentelyssä, mutta vaatii laajempaa osaamista ohjelmiston käytöstä.

Laadukkuutta

parantavia

ominaisuuksia

automatisoidussa

mittakuvassa

ovat

yhdenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus. Kuvan tai dokumentin ulkonäkö on tekijästä
riippumaton, mikä on tärkeää erityisesti laajan ja eritasoisen käyttäjäryhmän takia.
•

Käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet

Käyttäytymiseen

liittyvät

ominaisuudet

liittyvät

lähinnä

asiakasrajapinnassa

tapahtuvaan ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Konfiguraattorin vaikutus tähän
laatuominaisuuteen on vähäinen. Voidaan kuitenkin olettaa konfiguraattorin vaikuttavan
välillisesti tuomalla myyjän tai asiakaspalvelijan käyttöön ajanmukaisen tuotetiedon ja
laskennan, mikä helpottaa asiakasrajapinnassa toimimista. Tällöin asiakkaalle on
helpompi luvata totuudenmukaisia ja mielekkäitä ratkaisuja suhteellisen nopeasti.
•

Aikaan liittyvät ominaisuudet

Täsmällisyys, saatavuus ja luotettavuus ovat ISO 9000 -standardin määrittelemiä aikaan
liittyviä laadullisia ominaisuuksia. Konfiguraattorin voidaan nähdä tukevan näitä
ominaisuuksia,

sillä

konfiguraattori

on

jatkuvasti

saatavilla

internetyhteyden

välityksellä. Sen tuottamat dokumentit valmistuvat lähes vakio ajassa hyvinkin
täsmällisesti. Automatisoidut prosessit vähentävät erityisesti satunnaisvirheiden määrää,
mikä taas osaltaan parantaa luotettavuutta.
•

Ergonomiset ominaisuudet

Automatisoidut ominaisuudet vähentävät pitkäveteisten ja yksitoikkoisten työvaiheiden
määrää, mutta konfiguraattorilla ei ole vaikutusta itse tuotettavan tuotteen ergonomiaan.
Palveluna tarkasteltuna konfiguraattori pyrkii hyvään käytettävyyteen ja hinnastoa
mielekkäämpään toimintaan.
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•

Toiminnalliset ominaisuudet

Konfiguraattorilla

ei

ole

vaikutusta

PROSYSTEM-tuotteiden

toiminnallisiin

ominaisuuksiin. Konfiguraattorin kattavuus rajoittaa osittain erilaisten variaatioiden
määrää, jolloin kaikki erityisominaisuudet eivät ole saatavilla konfiguroituna.
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5

POHDINTA

Validiteetin arvioimiseksi on keskeistä miettiä tutkimussuunnitelmaa ja tämän toteutumista,
sekä kuinka validi suunnitelman mukainen strategia on kyseisessä tapauksessa. Tämän
tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä tuottamaan piennosturijärjestelmän konfigurointiin
tarkoitettu

ohjelmisto,

jota

voidaan

hyödyntää

vähintään

80%:ssa

eri

järjestelmävariaatioista. Ohjelman avulla pyrittiin myös mahdollistamaan vähintään
kaksinkertainen kuvientuottokyky.

Tutkimuksen tarkoituksena oli siis tehostaa yrityksen toimintaa piennosturijärjestelmien
osalta, jolloin strategia tehokkuuden mittaamisesta on validi. Kattavuuden arviointi taas
takaa, että ohjelmistolla saavutetut hyödyt ovat käytettävissä mahdollisimman monessa
tapauksessa. Työkalun käyttäjäryhmää on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa myös
jälleenmyyjä verkostolle, mikä edellyttää myös hyvää käytettävyyttä. Voidaankin siis sanoa,
että käytettävyyden arvioiminen heuristisella analyysillä tukee tutkimuksen tavoitteita.

5.1

Heuristinen analyysi

Heuristisen arvioinnin tuloksena löydettiin erityyppisiä ongelmia käyttöliittymässä. Vain
kaksi kategoriaa sai kaikilta arvioijilta merkinnän N, mikä tarkoittaa, ettei kyseisissä
kategorioissa havaittu ongelmia. Kyseiset kategoriat olivat virheiden ehkäisy ja virheistä
palaaminen sekä käyttäjän vapaus. Käyttöliittymä koostuu eri välilehdistä, jotka sisältävät
nosturin eri osa-alueiden konfigurointiin liittyviä valintoja. Kaikki välilehdet ovat saatavilla
koko konfigurointi prosessin ajan ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus liikkua vapaasti
ohjelmassa. Prosessin aikana mitään valintaa ei lukita, vaan laskenta suoritetaan aina arvojen
tai valintojen muuttuessa. Tämä ominaisuus on myös sisäänrakennettu Summium alustaan,
joten se tuntui luontaiselta tavalta toteuttaa konfiguraattorin toiminta.

On osittain mielipidekysymys, olisiko eteen-taakse-painikkeilla toteutettu ratkaisu ollut
kuitenkin mielekkäämpi. Tällöin käyttäjän vapaus kuitenkin vähenee, sillä eteenpäin
siirryttäessä aiemmat valinnat täytyisi lukita. Tällöin käyttäjä saattaa tahtomattaan rajoittaa
edessä olevia valintoja ja näiden muuttamiseksi käyttäjän täytyy ensin palata prosessissa
taaksepäin. Toisaalta taas suurimmat heuristisessa arvioinnissa havaitut ongelmat liittyivät

51

juuri ohjelmiston tilan näkyvyyteen ja muistin virkistämiseen, mitkä käsittelevät
nimenomaan käyttäjän tietoisuutta prosessin etenemisestä. Selkeänä ongelmana voidaan
nähdä, ettei käyttöliittymä informoi käyttäjää prosessin etenemisestä tai konfiguraation
valmistumisesta. Käyttäjälle ei välttämättä ole selvää onko kaikki tarpeelliset valinnat tehty.
Liikkuminen ohjelmassa eteen-taakse-painikkeiden avulla loisi käyttäjälle paremman kuvan
prosessin etenemisestä ja käyttäjän varmuutta voitaisiin parantaa sallimalla eteneminen
vasta kun tarvittavat valinnat on tehty. Summium-alustassa tämäntyyppinen toteutus ei
kuitenkaan ole vakio-ominaisuus, vaan vaatisi erillisen tuotekehityspanoksen. (Pylkkönen
2017)

Toinen Summium-alustan tuotekehitystä vaativa ominaisuus on käyttäjän informointi
konfiguraattorin muuttaessa valintoja automaattisesti. Summium-alusta ei tarjoa tähän vakio
ratkaisua – kuten esimerkiksi ponnahdusikkunaa, jossa käyttäjän tulee hyväksyä muutos –
sääntöihin pohjautuvissa tapauksissa. Hyödyntämällä rajoitteita, eli yksinkertaistettuna
kaksisuuntaisia sääntöjä, tämäntyyppinen ratkaisu on saatavilla. Kaksisuuntaisuus ei
kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole mielekästä ja rajoitteiden käyttö yhdessä funktioiden
kanssa saattaa aiheuttaa ongelmia.

Myös tutkimuksessa toteutettuun tapaan on mahdollista liittää käyttöliittymä elementti, joka
kuvaa prosessin etenemistä. Tämän rakentaminen yhtä selkeäksi valmiiksi määritetyn
etenemisjärjestyksen kanssa on kuitenkin huomattavasti haasteellisempaa. Toinen
vähäisemmäksi heuristisessa arvioinnissa määritetty ongelma oli ohjeistuksen puutteellisuus
ja epäselvyys. Prosessin etenemisen ja ohjeistuksen ongelmat heijastuvat osittain toisiinsa,
sillä selkeämpi ohjeistus vähentää epätietoisuutta prosessin etenemisestä, kun taas selkeämpi
eteneminen ja prosessin tilan näkyvyys vähentää ohjeiden tarvetta. Voidaan kuitenkin
todeta, että molempien ongelmien ratkaiseminen tuottaisi varmasti parhaan lopputuloksen ja
on välttämätöntä ohjelman käytettävyyden kannalta. Myös muutosten selkeä ilmoittaminen
ja mahdollinen erillinen vahvistuspyyntö muutoksesta ovat tärkeitä kehityskohteita.

Esteettisyys ja minimalistisuus sekä joustavuus ja tehokkuus vaativat myös pieniä
muutoksia.

Käytettävyyden

arvioinnissa

huomatut

ongelmat

johtuivat

osittain

ohjeistuksesta, mutta myös visuaalisuus ja painikkeiden sijoittelu voisi olla tehokkaampi.
Testeissä oli

käytössä

Summium-alustan vakio

teema

ja

värimaailma, joiden
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muokkaamisella voidaan eri elementtien näkyvyyttä korostaa. Valintojen sijainnissa tulisi
huomioida käyttäjän konteksti ja pyrkiä sijoittamaan samaan aihealueeseen liittyvät valinnat
lähekkäin. Ongelmallinen ryhmä on kuitenkin korkeuden valinta, sillä sillan ja radan
valinnat vaikuttavat korkeuteen. Silti silta ja rata voidaan nähdä myös korkeudesta eriävinä
kokonaisuuksina.

Tyypillisesti alkuvaiheen heuristisessa analyysissä löydetään noin 50% käytettävyys
ongelmista ja noin 50% löydetyistä virheistä on tarpeettomia (Lauesen, 2005, s. 443).
Nielsen, 1995 toteaa löydettyjen virheiden määrän kasvavan suhteessa arvioiden määrään
kuvan 20 mukaisesti. Tässä tutkimuksessa löydettyihin virheisiin ei sisältynyt tarpeettomia
virheitä, vaikkakin osa virheistä oli luokiteltu osittain väärään kategoriaan. Viiden arvion
pohjalta löydettyjen virheiden osuus on teoriassa lähellä 75%.

Kuva 20. Löydettyjen käytettävyysongelmien määrä suhteessa arvioiden määrään.
Mukaillen (Nielsen 1995).

Käyttöliittymän lopullinen ulkoasu muotoutuu vielä ohjelman jatkokehityksen aikana. Tästä
syystä käyttöliittymän arviointia kannattaa jatkaa vielä tämän tutkimuksen jälkeenkin.
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5.2

Tarjouksen tuottamisen tehokkuus

Ensimmäisissä kymmenessä testissä tarjous tehtiin ensin manuaalisesti. Loput testeistä
suoritettiin päinvastaisessa järjestyksessä, jotta järjestyksen vaikutus saataisiin minimoitua.
Järjestyksellä oli kuitenkin jonkin verran vaikutusta, sillä tehtäessä konfigurointi ensin,
esimerkiksi tukivälien tai ripustusten määrän laskenta oli helpompaa. Samoin osaa
tuotekoodeista ei tarvinnut tarkistaa hinnastosta, koska ne olivat vielä ulkomuistissa. Kun
tarjous oli tehty käsin, järjestelmän mitat olivat suurimmilta osin muistissa, mikä taas
nopeutti konfigurointi prosessia. Mittaustulokset on esitetty kuvassa 21 pylväsdiagrammin
avulla. Kuvassa on esitetty myös keskivirhe, joka on suurempi manuaalisten tarjousten
kohdalla kuin konfiguroitujen tarjousten kohdalla suuremman hajonnan takia.

Aika sekunteina (s)
1400
1200

1000
800
600
400

200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Manuaalinen tarjous

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Konfiguroitu tarjous

Kuva 21. Tarjouksen tuottamisen mittaustulokset

Tarjousten tuottamiseen käytetty aika mitattiin kohderyhmältä, joka tulevaisuudessa kuuluu
ohjelmiston käyttäjäkuntaan. Tämä tukee tulosten todenmukaisuutta, mutta toisaalta
testitilanne ei välttämättä vastannut täysin todellisuutta, sillä ajanotto saattoi aiheuttaa
pyrkimyksen mahdollisimman nopeaan suoritukseen. Erot eri mittausten välillä johtuivat
niihin

oletettavasti

vaikuttavista

tekijöistä,

työskentelytavasta sekä testitapauksesta.

kuten

testihenkilön

kokemuksesta,
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Testitapauksiin aiheutui jonkin verran vinoutta, koska ne perustuivat saatavilla oleviin
todellisiin

tarjouspyyntöihin

ja

osaa

hyödynnettiin

useammassa

mittauksessa

tarjouspyyntöjen vähäisestä määrästä johtuen. Teräsjärjestelmien osuus testitapauksista oli
suurempi kuin alumiinisten järjestelmien osuus ja tapauksissa, joissa profiilityyppiä ei ollut
erikseen määritetty tarjottiin useammin teräs- kuin alumiinijärjestelmiä. Profiilityypillä ei
kuitenkaan ole merkitystä tarjouksen tekemisen nopeuteen, sillä tarjouksen tekeminen pitää
sisällään

samat

työvaiheet

profiilityypistä

huolimatta.

Vinoutta

aiheutti

myös

kiinnitystyyppinä yleisimmin esiintynyt I-palkki kiinnitys, jonka vaikutus voidaan olettaa
profiilityyppiä suuremmaksi. Tämä johtuu siitä, että kiinnitystyypin tuotekoodi on helppo
muistaa, jolloin sitä ei tarvitse erikseen tarkistaa hinnastosta. Toisaalta tämän vaikutusta on
vaikea arvioida, sillä ripustustyyppien tuotekoodit noudattavat selkeää logiikkaa ja
luultavasti testihenkilöinä toimineet myyjät muistavat myös muiden kiinnitystyyppien
tuotekoodit ulkoa.

Vinoutta mittaustulokseen aiheuttaa myös yleisimpänä sähkövarustevaihtoehtona esiintynyt
lattakaapeli. Periaate on sama, kuin edellä mainituissa profiili- ja kiinnitystyypeissä.
Mielestäni näiden edellä mainittujen ominaisuuksien yleisyys mittausjoukossa ei kuitenkaan
heikennä tuloksen validiteettia, koska samankaltaisten tarjousten tekeminen tehostaa
erityisesti manuaalista työtä, kun taas konfiguraattorissa käyttäjä joutuu tekemään samat
valinnat lähtökohdista huolimatta. Tällöin vinouden voidaan nähdä vain pienentävän eroa
konfiguroidun ja manuaalisen tarjouksen välillä.

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testillä pyrittiin arvioimaan erojen merkitsevyyttä
tarjouksien tekoon liittyvissä mittauksissa. Taulukon 4 mittausten pohjalta laskettiin
aiemmin kuvaillun testin mukaiset arvot, jotka on esitetty taulukossa 7.

Hypoteeseiksi asetettiin:
•

H0: Konfiguraattorilla ei ole vaikutusta tarjouksen tekemisen nopeuteen

•

H1: Konfiguraattori nopeuttaa tarjouksen tekoa
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Taulukko 7. Wilcoxonin testi
x1

x2
285
209
384
488
200
261
197
240
244
318
378
254
338
358
360
436
345
352
920
1143

Etumerkki
290
165
322
416
126
179
289
145
149
220
275
135
194
187
184
251
137
140
286
417

1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Erotuksen itseisarvo Sijaluku Ri Etumerkillinen sijaluku
5
1
1
44
2
-2
62
3
-3
72
4
-4
74
5
-5
82
6
-6
92
7
7
95
8.5
-8.5
95
8.5
-8.5
98
10
-10
103
11
-11
119
12
-12
144
13
-13
171
14
-14
176
15
-15
185
16
-16
208
17
-17
212
18
-18
634
19
-19
726
20
-20

Taulukoitujen arvojen pohjalta laskettiin kaavan 1 mukaisesti testisuure W, jonka arvoksi
saatiin -194. Koska käytettyjen testisuureiden määrä Nr =20 > 10, voitiin laskea standardoitu
testisuure z kaavasta 4. Jossa keskihajonta σW = 53.5723809 kaavan 5 mukaisesti.

Standardoidun suureen z arvoksi saatiin tällöin -3,6213, joka on pienempi kuin
luottamustasolla a = 0,05 saatu kriittinen z-arvo = -1,96. Tällöin voidaan todeta hypoteesi
H0 hylätyksi. Excel normaalijakaumanfunktion avulla z-arvoa vastaavaksi p-arvoksi saatiin
0,00015. Tämä tarkoittaa, että rajojen: p < 0.05 ero on melkein merkitsevä, p < 0.01 ero on
merkitsevä ja p < 0.001 ero on erittäin merkitsevä, perusteella saatu ero konfiguraattorin ja
manuaalisen työn välillä oli erittäin merkitsevä.

Ostrow:n (2013, s. 8) suorittama tutkimus konfigurointi ja tarjoustyökalujen hyödystä toteaa
konfiguroidun tarjouksen olevan keskimäärin 27% tavanomaista tarjousta nopeampi. Tässä
tutkimuksessa saavutettu noin 42 +-19% ero on samansuuntainen Aberdeen Groupin
tutkimuksen kanssa, mutta mittaus epävarmuuksista johtuva virhemarginaali on suhteellisen
suuri. Ostrow:n tutkimus ei kuitenkaan erittele, minkä tyyppisiä tarjouksia tutkimuksessa on
käsitelty, vaan tutkimuksessa on huomioitu laaja-alaisesti eri konfigurointityökaluja

56

hyödyntävien toimijoiden ja työkaluja hyödyntämättömien toimijoiden välisiä eroja.
Tapauskohtaisesti erot saattavat olla suurempia tai pienempiä. (Ostrow 2013, s. 8)

5.3

Kattavuuden arviointi

PROSYSTEM-järjestelmää valmistetaan ajoittain myös projektityyppisesti, jolloin
räätälöinti voi pitää sisällään myös erilaisten komponenttien suunnittelua. Tutkimuksen
alussa määritetty tavoite 80% eri järjestelmävariaatioiden kattavuudesta perustui osittain
myös näiden pitkälle räätälöityjen variaatioiden sisältymisestä tavoitteen ulkopuolelle
jäävään 20%: iin.

Projektityyppisten järjestelmäratkaisujen pohjalta on syntynyt myös lähes vakioituja
ratkaisuja, kuten kaksipalkkiset alumiinisillat, korotetut alumiinisillat, monirataiset
järjestelmät sekä teleskooppisilta. Näiden ratkaisujen kanssa ongelmallista on kuitenkin
tuotteistuksen keskeneräisyys. Tuotteiden hinnoittelu, tuotekuvat tai tuotteisiin liittyvät
käyttösäännöt eivät olleet vielä tutkimuksen aikana tarpeeksi selkeitä, jolloin niiden
oletettiin jäävän tavoitteena olleen 80% ulkopuolelle.

Nostinradan osalta kattavuus jäi kaariratojen puuttuessa huomattavasti heikommaksi
verrattuna siltanosturijärjestelmiin. Kattavuus suorista radoista on kuitenkin lähes 100%.
Konfiguraattori pyrittiin kuitenkin rakentamaan siten, että laajentaminen tutkimuksen osalta
puutteellisiin variaatioihin on yksinkertaista. Esimerkiksi korotettu alumiinisilta voidaan
lisätä konfiguraattoriin heti, kun korotusosien tuotteet hyväksytään vakiotuotteiksi.

Vaikka hinnaston mukainen kattavuus saavutettiin, jäi tutkimuksen aikana konfiguraattorin
toimintakyvyn ulkopuolelle myös joitain vakiojärjestelmien erikoistapauksia. Näitä ovat
esimerkiksi usean sillan tai nostimen järjestelmät sekä usean eri ripustustyypin
samanaikainen hyödyntäminen. Asiakkaalla voi olla tarve kiinnittää esimerkiksi toinen rata
kattokiinnikkeillä ja toinen I-palkki kiinnikkeillä. Tämäntyyppinen ratkaisu ei ole vielä
konfiguraattorin osalta mahdollinen.

5.4

Kuvien tuottokyvyn arviointi

Kuvientuottokykyä arvioitaessa valmistuneiden kuvien määrä suhteessa käytettyyn aikaan
voidaan nähdä validina menetelmänä. On kuitenkin otettava huomioon, että automaatilla
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mitattu kuvientuottokyky perustuu vain 20 mittauksen suuruiseen otokseen, jota verrataan
teoreettiseen manuaaliseen tuottokykyyn. Tästä syystä tulosta on hankala yleistää
suunnittelun

automatisoinnin

tai

edes

PROSYSTEM-järjestelmän

suunnittelun

automatisoinnin todelliseen tehostumiseen.

Kuva-automaatin päivittäinen työaika, huomioimalla päivitykset ja ongelmatilanteet, on
suunnittelijasta poiketen 20-24 h vuorokaudessa. Automaatin käyttämä aika on myös
huomattavasti tasaisempi kuin manuaalisessa suunnittelussa. Automaatin hyödyntäminen ei
myöskään estä manuaalisen suunnittelun jatkamista, mikä tarkoittaa, että tavoitteena ollut
kaksinkertainen kuvientuottokyky saavutetaan. Todellinen hyöty kuvientuottokyvyssä
voidaan nähdä konfiguraattorin käyttöön oton jälkeen pidempiaikaisessa tarkastelussa.
Silloin suunnitteluosaston resursseja voidaan todennäköisesti vapauttaa tuotekehitykseen tai
erityyppisiin projekteihin.

5.5

Laadulliset asiat

Laadullisten erojen tarkastelu vaatisi vähintään muutaman kuukauden mittaista virheiden
seurantaa sekä konfiguraattorilla, että manuaalisesti tuotettujen tarjousten, kuvien sekä
näistä saatujen asiakaspalautteiden osalta. Tähän ei tutkimuksen aikana ollut mahdollisuutta
ja ennen tutkimusta kerättyä dataa ei myöskään ollut saatavilla.

Tutkimuksen aikana pyrittiin kuitenkin huomioimaan laadullisia ominaisuuksia ISO9000laatustandardin määritelmien mukaisesti. Konfiguraattorin prosessimainen toimintatapa ja
systemaattisuus edistävät laatua yhdenmukaistamalla tuotettujen dokumenttien ulkonäköä.
Kuva-automaatti poistaa inhimillisen tekijän, jolloin tekijästä riippumatta dokumenttien
ulkonäkö on vakio. Myös saatavuus paranee, sillä konfiguraattori on saatavilla missä ja
milloin tahansa internetyhteyden välityksellä.

Ongelmat käytettävyyden kannalta vaikuttavat vaikutelmaan konfiguraattorin laadusta, mikä
vaatiikin selvää panosta jatkokehitystä ajatellen. Jatkon osalta myös laadun tarkkailu ja
mittaaminen ovat oleellisia ja huomionarvoisia kohteita.

Konfiguraattorin osalta voidaan myös todeta, että automatisoitu laskenta ja rakenteeseen
liittyvät säännöt ja rajoitteet ehkäisevät satunnaisvirheiden syntyä. Toki myös ohjelma
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saattaa sisältää virheitä, mutta tällaisissa tilanteissa virheet ovat systemaattisia ja ne on
helpompi havaita sekä korjata.

Eri laatujärjestelmien kulmakivenä on usein jatkuva parantaminen, mikä pitää paikkansa
myös

konfiguraattorin

osalta.

Tutkimuksessa

tuotettu

konfiguraattori

tarjoaa

laajennusmahdollisuuksien lisäksi myös testausmahdollisuuden asiakasrajapinnassa, jolloin
laatua voidaan kehittää myös asiakaskeskeisestä näkökulmasta.

5.6

Jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jääneet pylväs- ja seinäkääntönosturit tarjoavat
mahdollisuuden laajentaa konfiguraattorin käyttöaluetta. Lisäksi on olemassa mahdollisuus
laajentaa toimintaa myös muihin tuoteperheisiin, kuten esimerkiksi SPARTANsiltanostureihin, jotka ovat PROSYSTEM-järjestelmää suuremman kokoluokan nostureita.

Konfiguroitavien

tuotteiden

määrän

lisäksi

myös

tutkimuksessa

kehitettyyn

konfiguraattoriin voidaan lisätä ominaisuuksia. Yhtenä esimerkkinä tästä olisi tutkimuksessa
jo aiemmin mainittu nostimen korkeuden optimointiin käytettävä työkalu, joka
yksinkertaistaa nosturin konfiguroinnin mataliin ja ahtaisiin tiloihin tai muuten korkeuden
kannalta kriittisiin paikkoihin. Tämän lisäksi esimerkiksi useamman kuin kahden sillan tai
nostimen järjestelmät sekä PROSYSTEM-tuoteperheen laajentaminen alumiinisten
järjestelmien osalta ovat tärkeitä kehityskohteita.

Konfiguraattorin toimivuutta kannattaa tarkkailla myös pidemmällä aikavälillä. Mahdollisia
tutkimuskohteita ovat esimerkiksi konfiguraattorin vaikutus tarjous- ja tilausmäärän
kasvuun. Koska konfiguraattori pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan
tarpeisiin, voidaan tulevaisuudessa tarkkailla myös ostopäätökseen johtaneiden tarjousten
osuutta tarjousten kokonaismäärästä.

Käyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa on usein tärkeää huomioida käyttäjien
käyttökokemuksia ja mielipiteitä. Tätä ei pystytty tutkimuksen puitteissa arvioimaan
riittävästi, joten tulevaisuudessa on tärkeää pyrkiä myös parantamaan käyttöliittymää ja siten
ohjelman käytettävyyttä ja tehokkuutta.
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Tämän tutkimuksen aikana tuotettiin konfigurointijärjestelmä pienten teollisuusnosturien
suunnittelun ja myynnin tueksi. Konfiguraattorilta vaadittuja ominaisuuksia oli määritelty jo
ennen tutkimuksen aloittamista ja näiden pohjalta oli myös valittu alusta, jolle
konfiguraattori rakennettiin. Tämä osaltaan rajoitti tutkimusta ja ohjasi sitä enemmän
käytännönläheiseen suuntaan. Suuri osa tutkimukseen käytetystä ajasta koostui tuotemallien
ja käyttöliittymän rakentamisesta, sekä konfiguraattorin logiikan ohjelmoinnista. Myös
Summium-alustan toiminta ja työskentelytapojen oppiminen vaati kohtalaisesti työtunteja
varsinkin tutkimuksen alkuvaiheessa.

Lähes viikoittainen konsultaatio Wapice Oy:n kanssa auttoi ratkaisemaan keskeisiä
ongelmia

ja

haasteita

erityisesti

tutkimuksen

alkuvaiheessa,

mutta

myös

monimutkaisempien ominaisuuksien rakentamisessa. Työn aikana löydettiin myös
erityistarpeita, joiden pohjalta käytiin keskusteluja Summium-alustan kehittämisestä ja
lisäominaisuuksien rakentamisesta. Tutkimuksen aikana saatiin kuitenkin tuotettua
konfiguraattorijärjestelmä,

jonka

kattavuus

hinnaston

mukaisista

PROSYSTEM-

järjestelmistä oli lähes 100%. Tavoitteena ollut 80% kattavuus kaikista järjestelmä
variaatioista saavutettiin siis kiitettävästi. Konfiguroituihin tuotteisiin siirtyminen ja
yhtäaikainen tuotekehitys mahdollistaisi kuitenkin hinnastoa laajemman variaatioiden
kirjon, mutta näiden lisääminen jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Konfiguraattorin tehokkuuden testaaminen tuotti yhtä lailla positiivisia tuloksia: 23-61%
nopeampi tarjouksen tuotto ja 7,5 kertainen kuvantuottokyky. Tulosten yleistäminen on
kuitenkin hankalaa, sillä otoskoot olivat suhteellisen pieniä ja vertailukelpoisen datan
saatavuusongelmien takia esimerkiksi kuvantuottokyvyn vertailu perustuu valistuneeseen
arvioon optimaalisesta kuvantuottokyvystä. Laadun sekä ajankäytön osalta voidaan
kuitenkin olettaa, että tietokoneen tuottama kuva valmistuu käyttäjästä riippumatta lähes
samassa ajassa ja tasalaatuisena.

Käytettävyyden osalta ohjelmasta löydettiin selkeitä puutteita, erityisesti käyttäjän
edistymisen sekä ohjeistuksen osalta. Osa ongelmista pohjautuu puutteisiin konfiguraattorin
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alustassa, jonka takia tietyntyyppisiä ratkaisuja ei ole mahdollista tehdä ilman Summium
tuotekehityspanosta. Osa ongelmista johtunee varmasti myös siitä, että kehittäjä tulee
helposti sokeaksi tietyntyyppisille puutteille, kuten esimerkiksi ohjeistuksen ja
dokumentaation puutteellisuudelle. Heuristisen arvioinnin etuna oli erityisesti ohjelmistoon
ennalta tutustumattomien testihenkilöiden käyttö, jolloin edellä mainitun kaltaiset virheet
löytyivät erittäin nopeasti.

Jatkokehityksen kannalta käytettävyysongelmien korjaaminen on erittäin tärkeässä roolissa.
Tutkimuksessa havaittujen merkittävimpien puutteiden korjauksen jälkeen ohjelmisto
pyritään ensin julkaisemaan ERIKKILA OY:n sisäisten myyjien käyttöön, minkä jälkeen
käyttäjäryhmää pyritään laajentamaan jälleenmyyjien tueksi. Ohjelman kattavuutta pyritään
kasvattamaan myös muihin ERIKKILA OY:n massaräätälöityihin tuoteperheisiin.

Vaikka tutkimuksen tulokset ovat hankalasti yleistettäviä, osoittaa tutkimus potentiaalin
myös monimutkaisten massaräätälöityjen tuotteiden konfiguroinnissa. Konfigurointi taas
avaa mahdollisuuksia systemaattisen suunnittelun automatisointiin sekä kaventaa rakoa
myynnin ja suunnittelun välillä. Tehokkaan konfiguraattorin avulla kuka tahansa voi toimia
myynnin ja suunnittelun ammattilaisena.
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LIITE I

Testitapaus heuristiseen analyysiin

1. Syötä perustiedot:
-Offer number
-Customer name
2. Valitse kuormaksi:
-Load: 320 kg
3. Valitse kuormalle soveltuva nostin.
-Nostonopeus 1/4 m/min
4. Valitse sähkösiirrot:
-Bridge: Electrical
-Hoist: Electrical
5. Syötä sillan tiedot:
-Bridge S: 5000mm
-Overhang S1: 150
-Overhang S2: 150
-Profile: P200
6. Syötä radan tiedot:
-Track length: 13000mm
-Laske tukiväli automaattisesti.
Profile: P200
7. Tarkista profiilien pituudet ja tukivälit.
8. Valitse ominjaloin ripustus
-Korkeus 5000mm.
9. Säilytä 5000mm ominjaloin korkeus, mutta muuta rakennetta siten, että 4000mm
nostokorkeus saavutetaan.
10. Muuta värit RAL2011.

LIITE II

LIITE III -1

LIITE III-2

LIITE III-3

