
JOPI

DIGITAALISTA HUOLTOTOIMINTAA

SaaS palvelu Edapco Oy:ltä



Jopi vikakirjaus-järjestelmä
Jopi on mukavakäyttöinen, joustava ja monikielinen (Suomi, Englanti ja Ruotsi) kaikilla päätelaitteilla toimiva

tietokantaan perustuva SaaS-palvelu mm. infrarakentamisen haasteisiin ja rakentamisen jälkeiseen huoltotyöhön.

Se kattaa kaikki työn vaiheet ja asiat:

 Vikakirjauksen kuvalla ja/tai videolla
 Työmääräimet ja resurssien allokoinnin työhön
 Dokumentit, jotka voidaan liittää työ-

määräimeen, laitteeseen ja kiinteistöön
 Tehdyn työn tunti- ja nimikekirjauksen
 Historia tiedon keräämisen
 Tekoälyn ja analytiikan perustuen kerättyyn tietoon
 Ennakoivan huoltotyön
 Graafiset ja taulukkomuotoiset raportit
 Monipuoliset liitynnät sisään ja ulos tiedonsiirtoa varten
 Tiedotekanavan viestintään
 IoT-anturit mittauksiin ja hälytyksiin

Copyright Edapco Oy 2022



Jopi vikakirjaus-järjestelmän hyödyt

Vikakirjaus kuvan ja videon
kanssa kertoo enemmän kuin

tuhat sanaa

Työnjohto ja asentajat tietävät
etukäteen vian ja korjattavan asian

Koske he tietävät, mikä heitä
odottaa, niin he osaavat varata

oikeat työkalut

ja varaosat mukaan

Työskentely oikeilla ohjeilla
on helpompaa ja nopeampaa

Kun kaikki on mukana valmiiksi, 
niin ei ole tarvetta hakea mitään

Historiatieto kertyy miltei
automaattisesti

jolloin vikoja voidaan ennustaa
etukäteen
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Jopi vikakirjaus-järjestelmän hyödyt (jatkuu)

Pienempiä
huoltokustannuksia

Enemmän ratkaistuja asioita Aikaa johonkin muuhun

Tarkempia työennusteita Parempaa tietoisuutta vikojen
syistä

ja säästettyä rahaa

Parantunutta
asiakastyytyväisyyttäCopyright Edapco Oy 2022
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Jopi kattaa koko
huoltoprosessin

Vikakirjauksesta työmääräimeen, 
työn tekemiseen, tunti- ja 
nimikekirjaukseen.

Työmääräimet (tiketit) 
kohdistetaan huoltomiehille. He, 
vastuuhenkilö ja muut etukäteen
määritetyt henkilöt saavat tiedon
automaattisesti työn statuksen
muutoksesta.



Jopi vikakirjaus-järjestelmä
 helpottaa ja yhdenmukaistaa kaikkia vikakirjauksia  kaikki kirjaukset tietoineen ovat keskenään 

vertailukelpoisia

 sama SaaS-palvelu palvelee myös vieraskielisiä työntekijöitä

 kaikki tiedot löytyvät tietokannasta
myös kuukausien tai vuosien päästä

 parametrinen toteutustapa mahdollistaa
helpon räätälöitävyyden

 tehostaa yhteydenpitoa poistaen väärinymmärrykset

 varmentaa ohjeiden ja huoltodokumenttien yms. löytymisen

 tiedot kirjataan ja tallennetaan tietokantaan, ei sähköpostiin
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Jopi – SaaS – palvelu Edapco Oy:ltä
Yhteystiedot:
Edapco Oy

Tj. Tapani Ranta
Puh: +358 50 400 1680
Email: tapani.ranta@edapco.fi

Olli Leskinen
Email: olli.leskinen@edapco.fi

Jarmo Holopainen
Email: jarmo.holopainen@edapco.fi

Maarit Hämäläinen
Email: maarit.hamalainen@edapco.fi

https://www.edapco.fi
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