TOYOTA I_SITE

Enemmän kuin kalustonhallintaa

www.toyota-forklifts.fi

Kuinka vähennän
kolarivauriokuluja?

Tiedänkö kalustoni oikean
määrän?

Kuinka pystyn kasvattamaan
kalustoni käyttöastetta?

Tarvitsevatko kuljettajani
lisäkoulutusta?

Toyota I_Site antaa täyden kuvan
materiaalinkäsittelytoiminnoistasi
Toyota I_Site on täydellinen työkalu sisälogistiikan
johtamiseen. Sen avulla ymmärrät paremmin kalustosi
tilan, kuljettajien mahdollisen koulutustarpeen ja saat
myös yleiskatsauksen tuottavuudesta materiaalinkäsittelytoiminnoissasi. Helppokäyttöinen Toyota I_SiteInternetpalvelu tarjoaa tarkkaa tietoa kalustosi
käyttöasteesta. Sivuston näkymät on helposti
muokattavissa tarpeesi mukaan. Sivusto
on
käytettävissä missä ja milloin vain, kuten toimistossa,
varastossa tai kotonasi - missä ikinä oletkin. Kaikki
tarvittava tieto on vain yhden klikkauksen päässä.
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Toyota I_Site ei ole pelkkää tekniikkaa; se antaa tueksesi
myös sertifioidun Toyota I_Site-asiantuntijan, jonka
kanssa voit käydä henkilökohtaisesti läpi trukkikalustosi
sisälogistiikan haasteita. Toyota I_Site-asiantuntijalta
saat tukea päätöksen tekoon. Toyota I_Site on tehokas
ratkaisu, kun haluat ymmärtää, kuinka voit kehittää
toimintaasi useilla eri alueilla, kuten kulujen
ymmärtämisessä, tuottavuudessa sekä terveys-,
turvallisuus- ja ympäristöasioissa. Parasta on, että sinun
ei tarvitse sitoa suurta määrää pääomaa
kertainvestointiin. Saat Toyota I_Site:n käyttöösi
yksinkertaisesti kuukausiveloitteisesti. Ottamalla Toyota
I_site:n käyttöön voit kehittää toimintojasi ja saada
aikaan säästöjä.

Kuinka voin parantaa
trukkityön turvallisuutta?

Kenen kanssa voin keskustella
haasteistani?

Kuinka voin minimoida
ympäristövaikutukset?

Toyota I_Site
on ratkaisusi.

Toyota I_Site - täydellinen ratkaisu ainutlaatuisilla eduilla
Toyota I_Site on ainutlaatuinen yhdistelmä, joka on
rakennettu kolmen kulmakiven varaan; teknologia,
informaatio sekä jatkuva tuki ja neuvonta. Se antaa
käyttöösi käyttäjäystävällistä teknologiaa. Toyota I_
Site-asiantuntijan jatkuvan tuen ja palvelut.

Teknologia

Tämä tekee Toyota I_Site:sta ainutlaatuisen
järjestelmän, tarjoten käyttöösi tietoa ja tukea.
Toyota I_Site on ylivoimainen verrattaessa
perinteisiin kalustonhallintajärjestelmiin.

Informaatio

Jatkuva tuki ja
neuvonta
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Tuottavuus
Mistä löytyy pullonkaulat? Onko henkilökunta oikeassa
paikassa oikeaan aikaan? Milloin tulee seuraava
tuotantopiikki? Seuraa trukkien ja kuljettajien
aktiviteetteja. Toyota I_Site antaa yksityiskohtaisen
tiedon nostaaksesi tuottavuutta, optimoimalla kaluston
määrän oikeaksi.

Home
UTILISATION MACHINES

74.44

Kuljettajahallinto
Kuka kuljettaja on oikeutettu ajamaan mitäkin
trukkia?
Varmista
että
kuljettajallasi
on
asianmukainen koulutus ja lupa trukin käyttöön.
Kuljettajahallinto tapahtuu helposti internetin kautta.
Oikea
kuljettaja
oikeassa
trukissa
vähentää
onnettomuuksia, parantaa turvallisuutta, vähentää
trukkien, tavaroiden ja ympäristön vauriokuluja.
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Licenses expiring within 1 month

Sopimukset
Toyota I_Site on järkevä tapa sopimuksien
seurantaan. Voit seurata käyttöasteita haluamallasi
tasolla ja verrata niitä sopimustunteihin. Tämä on
helppo tapa pitää käyttöasteet sopimuksen tasolla.
Oikeat
sopimustunnit
takaavat
oikean
kustannustason.
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Tarkka tieto materiaalinkäsittelystä
Kaikki tarvittava tieto päätösten tueksi on vain yhden klikkauksen
päässä.
Toyotan
I_Site
-kalustonhallintajärjestelmä
on
malliesimerkki Toyotan tavasta auttaa asiakasta
pienentämään kustannuksiaan Drive Down Costs
-periaatteella. Toyota I_Sitessa kiteytyy monet Toyotan
oman menestyksen salaisuudet. Yhtenä tärkeimpänä
asiana on läpinäkyvyys ja kaiken turhan poistaminen.
Siksi käyttöliittymä on suunniteltu toimimaan nopeasti
ja tarkasti antamalla tieto sisälogistiikan toiminnoista.
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Jokaisen “live tiilen” alta löydät yksityiskohtaisen tiedon
valittujen alueiden kehittämisen tueksi. Se tarjoaa myös
täydellisen näkymän trukkikalustoosi ja antaa ajantaista
tietoa trukkikalustosi koosta. Nämä auttaa pitämään
kalustomääräsi oikeana jatkuvasti.

Last Login @ 06/03/2013 12:10:06
Help | Logout
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Paranna ympäristöystävällisyyttäsi
Toyota I_site helpottaa pidentämään akkujen ja
trukkien käyttöikää valvomalla varaussyklien
määrää. Trukkien ja akkujen käyttöiän pidentyessä
korjauskäyntien määrä vähenee. Oikea varausmäärä
vähentää CO2 päästöjä, kun ajattelemme elinkaarimallin mukaisesti.
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Nosta rimaa turvallisuudessa
Ottamalla käyttöön kuljettajahallinnon ja kolaritiedot,
yhdessä
päivittäistarkastusoption
kanssa
voit
käyttää Toyota I_Sitea työkaluna valvomaan kolareita
ja turvallisuustarkistuksia trukeissasi. Tämä parantaa
kokonaisturvallisuutta, koneiden käytettävyyttä sekä
korostaa kuljettajien vastuullisuutta.

Reagoi kolareihin
Millä trukeilla on eniten kovia törmäyksiä? Tarvitseeko
joku kuljettaja lisäkoulutusta ja onko oikea kone
oikeassa paikassa? Toyota I_Site kertoo “kuka,
missä, milloin”. Kun sinulla on kaikki tieto
käytettävissäsi päätöksenteon tueksi, voit yhdessä
Toyotan asiantuntijan kanssa tehdä oikeat päätökset
saavuttaaksesi halutut tulokset turvallisuuden,
turhan työn ja kuluhallinnon saralla.

Usean toimipisteen hallinta
Jos hallinnoit useiden toimipisteiden toimintoja voit
valita useista toimipisteistä kaikki tai yhden kerrallaan
seurantaan.

Kuinka se toimii
Trukki varustetaan tiedonkeruuyksiköllä joka toimii 3G yhteydellä. Tieto siirretään
langattomasti internet-portaaliin. Tämä ei vaadi erillisiä ohjelmistoasennuksia.
internet-portaali on muokattavissasi ja käytettävissäsi millä tahansa laitteella kun
internet on käytettävissäsi. Kaikkiin trukkeihin ei välttämättä tarvitse heti asentaa ns. on
board järjestelmää. My Fleet toiminnolla ja tapaamisilla Toyota I_Site spealistisi kanssa
saat koko kalustosi näkyväksi esim. kulujen, kaluston koon sekä ikärakenteen osalta.
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Enemmän kuin kalustonhallintaa
Toyota I_Site antaa käyttöösi tiedon joka on enemmän kuin osiensa summa. Nyt voit haastaa
itsesi ja miettiä onko sisälogistiikan toimintonne ja johtaminen nykypäivän tasolle. Me
annamme käyttöösi enemmän kuin ohjelman; tukenasi toimii Toyota I_Site asiantuntija, joka
on osa palvelua. Saat jatkuvan tuen ja neuvonnan joka päivä.
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Jatkuva parantaminen
Olet saattanut kuulla sanan “Kaizen” aikaisemmin.
Japanin kielellä se merkitsee “jatkuvaa parantamista” tai
“pieniä askeleita”, mikä on yksi Toyotan arvojen eli “Toyota
Wayn” kulmakiviä, tämä on jalkautettu läpi
organisaatiomme. Kuten näemme, Toyota I_Site ja
jatkuva tuki, yhdessä Toyota I_Site spesialistisi
kanssa on täydellinen työkalu trukkitoimintojesi
jatkuvaan kehittämiseen. Me Toyotalla olemme
ylpeitä saadessamme olla mukana kehittämässä
toimintaanne: kuljemme rinnallasi koko matkan.

PDCA -ympyrä (Plan-Do-Check-Act)
Varmista tavoitteiden
toteutuminen
Tiedonkeruu

Muutostoimenpiteiden
arviointi

Toiminnan seuranta

Jatkuvan
parantamisen
prosessi

Muutosten toimeenpano

Analysointi ja
tunnistaminen

Toimintasuunnitelman
tekeminen

Jatkuva tuki sertifioidulta
Toyota I_Site asiantuntijalta
Tuki ja neuvonta auttaa saamaan parhaan
mahdollisen
tuloksen
sisälogistiikastasi.
Me
haluamme auttaa sinua saavuttamaan parhaan
turvallisuustason optimaalisilla kustannuksilla. Olemme
luotettava kumppani jolla on samat kiinnostuksen
kohteet kuin sinullakin.

Ei pääomaa vaativia investointeja
Yksi Toyota I_siten parhaita puolia on, ettei sinun tarvitse suorittaa investointeja järjestelmän
vuoksi. Maksat vain kuukausittain käyttökulut, jotka määräytyvät ajan ja kalustosi koon mukaan.
Sen jälkeen voit nauttia ja saada edut juuri sinulle räätälöidystä järjestelmästä, asiantuntijasi
tuella, heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Tämä antaa sinulle täydellisen budjettikontrollin ja
sinä voit keskittyä nauttimaan tuloksista. Uskallatko sinä haastaa käsityksesi sisälogistiikastanne?
Ota yhteys Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntiin tai Toyota I_Site asiantuntijaan.
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Toyota Material Handling Finland Oy
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
myynti

010 575 700

www.toyota-forklifts.fi

etunimi.sukunimi@fi.toyota-industries.eu
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