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Teemad

 Digitaaltootmine, tootmise digitaliseerimine ja 
tark tootmine

 Digiauditi olemus ja tulemused
 Ettevõtte ärianalüüsi lahendus tulemuslikkuse 

tõstmiseks
 Protsesside monitooringu erinevad võimalused
 Arendused tööstusrobootika valdkonnas



IMECC’i poolt pakutavad digilahendused 
tööstusele
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Tootmise digitaliseerimine ja digitaaltootmine

Tootmise digitaliseerimine Digitaaltootmine

Tark tootmine toimub digitaalselt integreeritud
süsteemides, kasutades oskuslikult suurt hulka
süstematiseeritud andmeid ja teadmisi, et oskuslikult
(kulusäästlikult, kvaliteetselt, kiiresti, jms) juhtida kõiki
tootmise teostusega kaasnevaid protsesse nii ettevõtte
siseselt kui ka laiendatud tarneahela ulatuses.



Digitaliseerimise ulatuse määramine –
digiauditi alus

Tootmise digitaliseerimise tasemeks on erinevate 
digitaaltehnikate rakendamise tase protsesside 
teostamisel laiendatud tarneahela (turundus, 
arendus, sisseost, tootmise ettevalmistus, 
tootmine, testimine, logistika, müük, müügijärgne 
teenindus, taaskasutus) ulatuses  



Digiauditi teostusprotsess

Küsimustiku 
täitmine
Internetis

Vastus 
ettevõttele

digitaliseerimise 
tasemest ja 
vajadusest

Olukorra 
analüüs 

regioonis

Tegevuste 
teekaart
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Probleem-
sete
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välja-
toomine
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Tekke-
põhjuste
prognoos
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pakkumine 
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Ettevõtte protsesside digitaliseerimise ulatuse 
ja vajaduse määramine (Digiaudit)

Digitools

CRM

PLM/ERP

IoT

LIMS

MES

MOMS

CAD/CAM/CAQ

CPS

WMS

CMMS
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Ettevõtte ärianalüüsi lahendus 
tulemuslikkuse tõstmiseks
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Lahenduse interpretatsioon
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Töökoha/protsessi tulemuslikkuse monitooring –
erinevad vaated olenevalt rollist tootmises



Seadme tehnoloogilise käitumise v 
tööparameetrite monitooring (masinatööstus 
puidutööstus, plastitööstus)



Creating mobile 
application

Web-services

Ettevõtte andmehalduse platvorm

Company
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Robotiseerimise lahendused

Robotiseerimise otstarbekus
ettevõttes

Analüüsid ettevõttes

Lahenduste pakkumine
(erinevad valdkonnad)

Koolitused: ettevõttesisesed 
v. üldolemuslikud

Robotiseerimise lahendus
ettevõttele 

Robotite valik

Süsteemi disain ja 
simulatsioon

Süsteemi realisatsioon



Robotiseerimise kompass
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Empty Palette

Palette with a product
a60 loader back frame

Machine vision solution with LED 
lights system to identify the 
products

U-shaped lifting table

Safety fence around the
FMS system

Storage system for 
products and 
fixtures

Robot welding cell, 6-
axis robot, L-
positioner and loading 
system

Storage robot for 
loading and retrieval 
of the products

HMI (Human 
Machine Interface 
and controller for the 
storage system

Automated stock solution for 
robot-cell service for Norcar BSB 
Eesti Ltd

Project is made in cooperation with 
Norcar-BSB Eesti, IMECC, Eliko, TTÜ



Tööstus 4.0 rakendamine ettevõttes

Koolituskeskkond Lahendus ettevõttele

Arendus ja innovatsioon

Praktiline rakendus 
ettevõttes Monitooring,

täiustumine



Tänud

 www.imecc.ee

 info@imecc.ee

 Jyri.riives@gmail.com


