Case Evac

Maailman johtava meri- ja offshore-alan
Cleantech-toimittaja luottaa Deemecin
asiantuntevaan mekaniikkasuunnitteluun
Evac on maailman johtava meri-, offshore- ja rakennusalan integroitujen
jätteen-, jäteveden- ja vedenkäsittelyjärjestelmien toimittaja. Se on toteuttanut yli 20 000 meri-, 2 000 offshore- ja 2 000 rakennusalan asiakasprojektia
ympäri maailman.
Näissä projekteissa tarvitaan vaihteleva määrä erilaista mekaniikkasuunnittelua sekä siihen liittyvää teknistä dokumentointia. Usein tarpeet tulevat
nopeasti, joka tuo haasteita osaavien suunnitteluresurssien löytämisessä.
”Suunnittelutarpeet vaihtelevat paljonkin ja niitä on hyvin vaikea ennustaa.
Tästä syystä olemme tehneet strategisen valinnan ulkoistaa tietyt detalji- ja
mekaniikkasuunnittelun osa-alueet. Kumppanuus Deemecin kanssa on tuonut
asiantuntemuksen lisäksi joustavuutta projektien resursointiin”, sanoo Evacin
CTO Mika Karjalainen.
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SUUNNITTELUN
ULKOISTUKSEN EDUT:
Ei rekrytointikustannuksia
Asiakas maksaa vain
tehdyistä työtunneista
Työntekijä käytössä heti,
halutessasi tietokoneen
ja ohjelmistojen kanssa
Suunnittelija käytössä
joustavasti vain tarpeen
ajan
Koulutus – koulutamme
työntekijämme ilman
kustannusta asiakkaalle
Suunnittelijalla usein
kokemusta usealta
teollisuuden alalta

Projektiyhteistyö kasvoi kumppanuudeksi
Deemec on toimittanut mekaniikkasuunnittelua, teknistä dokumentaatiota
ja visualisointeja Evacille jo usean vuoden ajan.
”Yhteistyö aloitettiin, kun tarvitsimme lisää resursseja projekteissa. Meillä
itsellämme on vastuulla pääsuunnittelu, alihankkijoiden kanssa tehtävällä
perussuunnittelulla haetaan joustavuutta ja kustannussäästöjä. Deemec
tarjoaa suunnittelua myös Romaniasta käsin, joka tuottaa meille globaalina
toimijana lisää joustavuutta projekteihin”, sanoo Evacin Engineering Manager
Jaakko Ruotoistenmäki.

KUMPPANUUDEN
HYÖDYT EVACILLE:
Nopea apu tilapäisiin
projektitarpeisiin
Perussuunnittelun
ulkoistaminen, voidaan itse
keskittyä ydinosaamiseen
Kustannustehokkuus
Säästetään kokeneempien
suunnittelijoiden aikaa
Tuotekehityksessä käytetty
Deemec Oy:n työntekijöitä
apuna. Tämä on tuonut
lisäarvoa.
Joustavuus: voidaan hoitaa
isompia kokonaisuuksia ja
tehdä pienempiä projekteja
samanaikaisesti
Deemecin suunnittelijat
tuntevat Evacin tarpeet ja
pystyvät itseohjautuvasti
tekemään suunnittelua

Yhteistyö Deemecin kanssa alkoi vuonna 2012. Tällä hetkellä 18 Deemecin suunnittelijaa ja dokumentoijaa
on kiinnitetty Evacin hankkeisiin Helsingissä ja Romaniassa.
”Deemec on meille erinomainen kumppani. Toimintamallimme sopivat hyvin yhteen, he ymmärtävät strategiamme
ja ovat adaptoituneet suunnittelutarpeisiimme todella joustavasti. Olemme yhdessä kehittäneet suunnittelutoimintojamme ja tulevaisuudessa tavoitteena on viedä kumppanuus kokonaispalvelukonseptien suuntaan”, summaa
Evacin CTO Mika Karjalainen.

Deemec Oy
Deemec Oy on mekaniikkasuunnittelun, sähkö- ja automaatiosuunnittelun, teknisen dokumentoinnin sekä
3D-visualisointien ammattitaitoinen osaaja, joka tuo todistettuja hyötyjä asiakkaan arkeen ja liiketoimintaan.
Tarjoamme laadukkaita suunnittelupalveluja
erinomaisella hinta-laatusuhteella.
Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan ja
suunnittelun tarpeita ja kehitämme palveluitamme
ja osaamistamme niiden mukaisesti.
Olemme proaktiivinen kumppani, joka tarjoaa
toimialan parhaat ammattilaiset.

Henkilöstöomisteisuus ja matala organisaatio
tekee meistä joustavia ja kykenemme
nopeisiin päätöksiin.
Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme
ja sitoutuneesti kantaa vastuuta asiakkaan
onnistumisesta.

Deemec Oy Finland

Managing Director: Sami Rajala

Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää

p. +358 50 531 9995
sami.rajala@deemec.com

