
WoodForce metsänhoidossa ja -parannuksessa

20.03.2018

Pekka Valtonen



 Kalvot 15 min ja sovellus 45 min.

 Esittäytyminen

 Trimble Forestry

 WoodForce
– Yleiskuva 

– Suunnittelusovellus

– Android-sovellus
 Metsänhoito

 Metsänparannus

Agenda



InnovaatiotYritys

NASDAQ:

TRMB

$2.36 Mrd

Liikevaihto

2 000

Patenttia

14 %

Tuotekehitykseen

Ihmiset

9000+ työntekijää

35 maassa

Asiakkaita

150 maassa

Trimble pähkinänkuoressa



Toimialat

Transportation & 
Logistics

Geospatial
Building 

Construction

Civil Engineering
& Construction

Agriculture

Electric Utilities Water UtilitiesRailField Service Forestry



 100 %:sti Trimblen omistama

 250 Työntekijää

 Toimipisteet 8 maassa

 Ratkaisuilla hallitaan
– Yli 50 M m3 transaktiota vuodessa

– Miljoonia hehtaareja metsämaata

– 750,000 kuormattua kilometriä joka päivä 

 Globaalit tukipalvelut 

Finland, Germany, Ireland

Brazil

Australia, New Zealand

Canada, United States

Trimble Forestry



WoodForce

Trimble Forestry



WoodForce - taustaa

 Puunkorjuuseen, metsänhoitoon ja 
metsänparannukseen kehitetty palvelu yrittäjille.

 Perustuu metsätietostandardiin.

 Yhteensopiva nykyisen StanForD-standardin sekä ja 
StanForD 2010:n kanssa.

 Testattu keskeisten mittalaitevalmistajien kanssa 
(Ponsse, John Deere, Komatsu, Ecolog, Rottne/Dasa, 
Parker, LogSet and Technion). 



WoodForce - sovellukset

 Suunnittelusovellus, korjuun 
mobiilisovellus (PC) ja metsänhoidon-
ja -parannuksen mobiilisovellus 
(Android).

 Suunnittelijoille työkalut 
työnohjaukseen muuttuvissa 
tilanteissa.

 Kenttätyöntekijöille työkalut 
tehokkaaseen työskentelyyn.

 Tukee päätöksentekoa tarjoamalla 
hyvän näkyvyyden suunnitelmiin ja 
töiden etenemiseen.



WoodForce – keskeiset hyödyt

 Yrittäjä voi urakoida useammalle urakanantajalle samalla sovelluksella. 
Isommat volyymit ja suunnittelusovellus auttavat minimoimaan koneiden  
siirtoja.

 Selainpohjainen suunnittelusovellus tarjoaa mahdollisuuden suunnitella töitä 
ja seurata töiden etenemää millä tahansa verkossa olevalla koneella eli 
suunnittelutyö ei ole paikkaan sidottua.

 Työntekijä saa selkeät työohjeet karttoineen korjuussa koneen PC:hen ja 
metsänhoidossa sekä metsänparannuksessa puhelimeen tai tablettiin. 
Laitteen rikkoutuessa sovelluksen voi helposti ladata uuteen laitteeseen Play-
kaupasta.

 Usean toimeksiantajan töitä voi tehdä samalla laitteella ja sovelluksella.  
 Yrittäjä tai ulkoinen laadunvarmistaja voi tehdä koealamittauksia ja 

laadunseurantaa oman yrityksen lohkoille puhelimella tai tabletilla.
 Mahdollistaa työn tehostamisen ja laadun systemaattisen parantamisen.
 Tietojen automaattinen siirtäminen vähentää virheitä ja manuaalisen työn 

määrää.



Perustietojen välitys metsäjärjestelmän ja WoodForcen välillä

Metsäjärjestelmä

Contract

Metsätietostandardi (XML)

Yritystiedot

Käyttäjätiedot

Resurssit

Viikkokalenteri

WoodForce

Metsätietostandardi (XML)

Sopimukset

Tilaukset



Operatiivisten tietojen välitys metsäjärjestelmän ja WoodForcen välillä

Metsäjärjestelmä

Metsätietostandardi (XML)

Työsuunnitelmat

Lohkojen päivitykset ja tilat

Metsänhoidon työmääräilmoitukset

Metsänhoidon koealatiedot

Laatukontrollitiedot

Korjuujäljen tarkastus

Matka- ja työajat

Lisät

Karttamerkit ja kuvat

WoodForce

Map symbols and images

Contract

Metsätietostandardi (XML)

Lohkot (WSO)

Laatuohjeet

Karttamerkit ja kuvat

Contract
StanForD 2010 Standardi (XML)

Product Instructions (PIN)


