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YRITYSVALINNAT 

S-ryhmän valitsemat yritykset: 
 

1. Innorange (2011) Helsinki 

http://www.innorange.fi/  

Samuli Silanto | samuli.silanto@innorange.fi | 050 483 7411  

Advanced in-store analytics and personalised marketing 

In-store asiakasvirtamittaus ja siihen liittyvä analytiikka, jonka avulla löydetään millä asetuksilla kukin 

myymälä ja osasto toimii tehokkaimmin yhdistämällä asiakasmäärät, myynti, työtuntitiedot. Tieto kerätään 

Innorangen kehittämin mittalaittein ja analysoidaan Innorangen kehittämällä ohjelmistolla selkeäksi 

tiedoksi, joka on johdon käytettävissä päivittäin web-portaalissa taikka perinteisin raportein sähköpostilla. 

Sisätilapaikannuksella mahdollistetaan monipuolinen asiakaskokemus, tiedon haku ja kohdennettu 

viestintä. Yhdistettynä kaupan loyalty-mobiiliapplikaation kanssa, voidaan tuottaa liiketilassa - 

osastokohtaisesti - kohdennettua markkinointia kuluttajille tämän mieltymysten mukaisesti. 

2.  MobiiliMenu Oy (2014) Helsinki 

mobiilimenu.fi  

Erkka Tuomela | erkka.tuomela@mobiilimenu.fi | 045 674 4040 

MobiiliMenu - tilaa ja maksa puhelimellasi ilman odottamista 

MobiiliMenun kohderyhmiä ovat ravintolat, pubit ja hotellit ja sen kehittämän mobiilipalvelun avulla 

parannetaan asiakaskokemusta ravintoloissa nopeuttamalla palvelua sekä helpottamalla niin tilaamista 

kuin maksamistakin. MobiiliMenu auttaa ravintoloita kasvattamaan myyntiään: “tarjoilija” on aina saatavilla 

ja automaattiset lisämyyntisuositukset kasvattavat keskiostosta. 

Myös liikennemyymälöissä MobiiliMenun mahdollistama ennakkotilaus sujuvoittaisi asiointia. 

Ennakkotilauksen ansiosta kiireiset asiakkaat saisivat tilauksen pöytään tai mukaan pian liikennemyymälään 

saavuttuaan. Tämä mahdollistaisi kiireisten asiakkaiden nopeamman palvelun ja parantaisi 

todennäköisyyttä oheismyynnille. 

 

3. Polar Island 

www.polarisland.fi  

Pekka Vahtila | pekka.vahtila@polarisland.fi  | +358 40 157 0000 

 

Tarjoamme uudenlaista kylmälaiteratkaisua, joka mahdollistaa ympäristöystävällisemmän 

ja energiataloudellisemman vaihtoehdon ilmajäähdytteisille kylmäkalusteille, sekä miellyttävämmän 
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asiakaskokemuksen (hiljaisuus, myymälätilan avaruus ja ympäristön lämpötila). Uudet innovatiiviset laitteet 

perustuvat vesi-glykoolikiertoon. 

Laite koostuu yhdestä tai useammasta siirrettävästä kylmäsaarekkeesta ja kompressorista. 

Saarekkeet voivat olla hyllyllisiä tai ilman hyllyjä. Tuoteperheeseen kuuluu myös deli-saarekkeita valmiiden 

take away -elintarvikkeiden myyntiin. 

Yksi kylmälaite pystyy palvelemaan yhdestä kahdeksaan saarekemoduulia. Kylmälevyjen ja -hyllyjen 

mitoitus on soveltuva nykyisiin laatikko-kokoihin (1200 x 800 mm). Saarekkeet ovat helposti puhdistettavia 

ja hygieenisiä. Kylmälevyt sopivat myös olemassa oleviin kalusteisiin.  

 

Kuusakosken valitsema yritys: 
 

4. Trelab (2011) Tampere 

www.trelab.fi 

Kimmo Saarela, kks@trelab.fi  

TreLab Oy on teknologiayritys, joka kehittää ja myy langattomia mittalaitejärjestelmiä sekä niihin liittyviä 

palveluita. 

TreLabin asiakaslupaus on tuottaa langattoman, sensoripohjaisen mittalaitejärjestelmän avulla 

reaaliaikaista strukturoitua tietoa erilaisista koneista, laitteista sekä niiden käyttäjistä ja 

käyttöympäristöstä, mahdollistaa olemassa olevien koneiden ja laitteiden kytkemisen osaksi teollista 

internetiä helposti ja nopeasti sekä auttaa asiakkaitaan tehostamaan omaa toimintaansa, kehittämään 

uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja TreLab Oyn ohjelmoitava, langaton mittajärjestelmä 

(TreLab DataMill) koostuu kolmesta pääelementistä: pienikokoisesta, älykkäästä mittalaitteesta (SmartTag), 

langattomasta tukiasemasta ja pilvipalvelusta. Kokonaisuutta voidaan täydentää puhelinsovelluksella, jonka 

kautta saadaan tilannekuva liikkeellä oltaessa. Järjestelmän asiakastoimitukset alkoivat vuonna 2013 

 

Fortumin valinnat 
 

5. Fourdeg  (2013) Espoo  

www.fourdeg.com  

markku.makkonen@fourdeg.com | +358 40 5430 582 

 

Startup (Smartup) targeting to improve energy efficiency in the district heated buildings and network. 

Our mission is to apply industrial internet means to combine end user, building maintenance/owner and 

energy company benefits. Our motto is "Better with Less" 

Fourdeg offers products and services for energy efficiency in the disctrict heated buildings and district 

heating network. Fourdeg plans to design and finally deliver the offering together with the district heating 

companies that the energy energy saving will benefit both the end users and the energy company. The idea 
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in short is to schedule and prioritize the energy saving in each room of a building and provide a load 

balancing interface to the district heating management system. In addition the the Fourdeg system ensures 

that each room temperature stays in the agreed limits and can prioritize the rooms. Energy company will: 

1) save the peak hour heating load, 2) be able to offer new services to it's customers including accurate 

heating system condition reporting. Fourdeg offers also interface for the building maintenance to fully 

control and to set limits in which consumers can manage the indoor temperature. 

End user visible products are: smart thermostat replacing the traditional radiator thermostat (30 sec 

replacement time), wireless router, optionally a Pad / Smartphone portal for control/reporting 

The saving algorithms are performed by Fourdeg cloud software which learns the local heating conditions 

and relation to environment and then gives certain operating parameters to the thermostats. The cloud 

software also has the interface to/from the district heating management system. 

 

6. Process Genius 

www.processgenius.fi  

Jani Akkila | jani.akkila@procesgenius.fi | 0400 362 024 

Process Genius paketoi teollisen internetin helppokäyttöiseksi virtuaalitodellisuudeksi. Teknologia- ja 

prosessiteollisuudelle ratkaisu mahdollistaa valtavat kustannustehokkuuden hyödyt. Käyttäjälle ratkaisu 

näyttäytyy pelillisenä käyttöliittymänä, joka visualisoi yksittäisen käyttäjäryhmän tarvitsemat tasot.    

Process Genius oivalsi haasteen ja mullistavan ratkaisun ennen muita. Tuomme teolliseen internettiin 

yhden käyttöliittymän, jossa koko tehdas tai prosessi visualisoidaan 3D:nä. Käyttöliittymä ei korvaa mitään 

kymmenistä tai jopa sadoista järjestelmistä. Sen sijaan Process Geniuksen luomaan yhteen liittymään 

voidaan tuoda kaikki tarvittava data yhden visualisoinnin mallilla. Ratkaisun avulla yksittäisille käyttäjille 

voidaan poimia juuri ne toiminnan ja tiedon tasot, joita juuri kyseinen henkilö työssään tarvitsee. 

7. Control Express 

www.cef.fi  

Kimmo Juuti |kimmo.juuti@cef.fi | 050 4150 011 

Webrosensor- eli WBS-ratkaisut ovat teollisen internetin osana auttamassa tuotannon kilpailukyvyn 

kehittämistä. 

WBS-etävalvontaratkaisut ovat suunniteltu teollisten prosessien valvontaan. Anturipohjaiset järjestelmät 

mittaavat koneiden toimintatilaa, tehokkuuden tunnuslukuja (OEE/KNL) ja koneiden kunnossapidon 

tunnuslukuja. Antureiden mittaama tieto prosessoidaan käyttäjäystävälliseen muotoon ja esitetään 

käyttäjille hyödyntäen modernia tietoliikennetekniikkaa. 

Webrosensor-valvontaratkaisuja ovat: 

 WBS Productivity -ratkaisu tuotannon tehokuuden tunnuslukujen mittaamiseen 

 WBS Maintenance -ratkaisu mittaavaan kunnonvalvontaan ja etäkunnonvalvontaan 

 WBS Connectivity -ratkaisualusta asiakaskohtaisiin etävalvontasovelluksiin 
 

Katso myös: https://prezi.com/_1g8ackynrs0/wbs-etavalvontaratkaisut/ 
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