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Etablert  1897: Etablert  1908:

105 år med industriell virksomhet i Trondheim.

Våre forfedre var spikerfabrikker:

1970:  Prosjekt Vibrasjonsdempet borstang.
1985:  Spikerproduksjonen nedlagt.  Nytt navn: Teeness, fokus på
vibrasjonsdempede verktøy i samarbeide med Sandvik Coromant.

2000:  Varemerke Silent Tools og ny bedriftsprofil

•• Kundene er mekanisk industriKundene er mekanisk industri world wide world wide

•• Våre produkter girVåre produkter gir vibrasjonsfri maskinering vibrasjonsfri maskinering
•• Våre produkter er enkleVåre produkter er enkle i i bruk bruk

•• Salg og distribusjon gjennom CoromantSalg og distribusjon gjennom Coromant

((emballeresemballeres i i Coromant emballasje med Coromant emballasje med

varmerketvarmerket Silent Tools) Silent Tools)

Forretningsidé Forretningsidé Silent ToolsSilent Tools
Ca 500 standard Silent

Tools produkter
Stor bredde,

lavt antall

ProdukteneProduktene
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ProdukteneProduktene

 Våre verktøy vibrerer ikke:
•Når verktøyet begynner å vibrere
aktiveres dempesystemet

• Dempesystemet setter opp krefter
som virker mot bevegelsene til
verktøyet.

• Tregheten og dempingen gjør at
dempesystemets bevegelse blir ut
av fase med bevegelsen til
verktøyet.

• Dempeeffekten i dempesystemet
omvandler bevegelsesenergien til
varme og kommer til ro.

Vi lever av å gå i dybdenVi lever av å gå i dybden

 Våre verktøy er lange og slanke,
for å komme til der andre gir opp

Teeness i dagTeeness i dag
•• OmsetningOmsetning 80 mill.kr80 mill.kr
•• Antall ansatteAntall ansatte 7070

–– sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere

•• EksportandelEksportandel 96%96%
•• VeksttaktVeksttakt 15-20%15-20%
•• InvesteringsnivåInvesteringsnivå ca 15% av omsetningenca 15% av omsetningen
•• FoUFoU-andel-andel 10-12% av omsetningen10-12% av omsetningen

OmsetningOmsetning,, antall ansatte antall ansatte
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HovedmarkedeneHovedmarkedene

•• USAUSA
•• TysklandTyskland
•• JapanJapan
•• NordenNorden
•• ItaliaItalia
•• osvosv

KundeneKundene
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Hvorfor samarbeid?Hvorfor samarbeid?

Market coverage in 60 countries with sales personnel and technical specialists  for direct technical  and
commercial service to the end-user. In addition there is a well developed industrial distributor network.

Global computer network connects sales offices, central warehouses and production plants. Deliveries from
three central stocking points on different  continents to end-users within 24 hours.

In 19 well -equipped Productivity Centers around the world customers and Coromant  personnel are trained in
tooling solutions for increased productivity

Vår rolleVår rolle i i samarbeidet samarbeidet

ViVi bidrar med bidrar med
––ProduktutviklingProduktutvikling
––ProduktkunnskapProduktkunnskap
––ApplikasjonskunnskapApplikasjonskunnskap
––Utdanning av CoromantUtdanning av Coromant--personalepersonale
––Teknisk støtteTeknisk støtte

•• Produktutvikling, Fra ide til ferdig produkt.  EgenProduktutvikling, Fra ide til ferdig produkt.  Egen
prosess i tett samarbeide med Sandvik Coromant.prosess i tett samarbeide med Sandvik Coromant.
Fastlagte forpliktende lanseringer 2 ganger pr år.Fastlagte forpliktende lanseringer 2 ganger pr år.

•• Forskning og kompetanseutvikling danner grunnlagetForskning og kompetanseutvikling danner grunnlaget
for nye produkter.for nye produkter.

•• Ajourhold av all produktinformasjon. ProduktenesAjourhold av all produktinformasjon. Produktenes
levetid er 10 - 20 år.  Disse må vedlikeholdes:levetid er 10 - 20 år.  Disse må vedlikeholdes:
Endringer i produksjon,  produktforbedringer og nyeEndringer i produksjon,  produktforbedringer og nye
generasjoner.generasjoner.

•• Moderne effektive metoder og verktøy.Moderne effektive metoder og verktøy.

Hvordan skapes produkteneHvordan skapes produktene
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Krav
fra

kunde

Hovedprosesser

Utvikling nye produkter

Forsyning av standard vare

Forsyning av spesial vare

Kundestøtte

Reklamasjoner

Strategi Budsjett
Relasjoner og
informasjon Ressurser

Personal-
ledelse

Finans
Økonomi

Personal-
administrasjon

Måle- og
kontroll-
opplegg

IT-systemer Vedlikehold

Ledelsesprosesser

Støtteprosesser

Innkjøps-avtaler

Tilfreds
kunde

Oversikt prosesser

•• 15 hovedserier av 15 hovedserier av std std produkterprodukter

•• UnderkategorierUnderkategorier, en, en del del i i høyre høyre-- og og

venstrevariantervenstrevarianter

•• SystemverktøySystemverktøy for for sammenkopling sammenkopling

•• Dimensjonsserier varierende fraDimensjonsserier varierende fra 16 mm 16 mm til til

100 mm.100 mm.

StandardprodukterStandardprodukter

21

Hvordan produseres og leveresHvordan produseres og leveres
produkteneproduktene

•• TeenessTeeness leverer på ordre mot leverer på ordre mot Coromant Coromant sitt sitt
lager (3 distribusjonslager).lager (3 distribusjonslager).

•• Leveranser 2-3 ganger pr ukeLeveranser 2-3 ganger pr uke
•• Standardprodukter skal leveres sluttkunde påStandardprodukter skal leveres sluttkunde på

24 timer.24 timer.
•• Spesialprodukter leveres direkte tilSpesialprodukter leveres direkte til

landkontorene på normalt 4 - 6 uker.landkontorene på normalt 4 - 6 uker.

•• Mange produkter har små årsvolumMange produkter har små årsvolum

•• Tydelig sessongmønsterTydelig sessongmønster i i etterspørsel etterspørsel

•• 44 ukers produksjonsstopp ukers produksjonsstopp i i fellesferie fellesferie

•• Dårlig bestillingsstyring fra CoromantDårlig bestillingsstyring fra Coromant

UtfordringerUtfordringer

Oppfølging OI til Coromant alle std produkter
Prognose etter per. 12
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Tomgang ABC
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•• Egen prognosemodell med trend ogEgen prognosemodell med trend og

sessongsessong

•• Hensyntaking til alle lagre ved innkjøpHensyntaking til alle lagre ved innkjøp

•• Egen behovsdetekteringEgen behovsdetektering// ordreinitiering ordreinitiering

•• Utjevning av kapasitetUtjevning av kapasitet ( (sessongsessong// fellesferie fellesferie))

LøsningLøsning

•• Salgsstatistikk og lagre hos Salgsstatistikk og lagre hos Coromant Coromant mottas som filmottas som fil
en gang pr periode (4 uker)en gang pr periode (4 uker)

•• Lagre fra Lagre fra Coromant Coromant overføres til egen MPS og brytesoverføres til egen MPS og brytes
ned sammen med våre lagre.ned sammen med våre lagre.

•• Vår egen prognosemodell angir behovet vedVår egen prognosemodell angir behovet ved
nedbrytningennedbrytningen

•• Dette danner grunnlaget for kort- og langsiktigDette danner grunnlaget for kort- og langsiktig
innkjøp med beslutning 1 gang pr periode.innkjøp med beslutning 1 gang pr periode.

ProduksjonsstyringProduksjonsstyring
INNKJØPINNKJØP

HovedprosesserHovedprosesser i i produksjonen produksjonen
•• Kapping ogKapping og material material anskaffelse anskaffelse
•• MaskineringMaskinering
•• VarmebehandlingVarmebehandling
•• SlipingSliping
•• OverflatebehandlingOverflatebehandling
•• MerkingMerking
•• Montasje og pakkingMontasje og pakking

Produksjonsressursene

•• Prognosemodellen har både trend, sesong ogPrognosemodellen har både trend, sesong og
varianselementer på individuelle varervarianselementer på individuelle varer

•• Periodisk oppdateres prognoser, samt beregnesPeriodisk oppdateres prognoser, samt beregnes
Sikkerhetslager og Bestillingspunkt basert på angittSikkerhetslager og Bestillingspunkt basert på angitt
pålitelighetsfaktor.pålitelighetsfaktor.

•• Dette genererer produksjonsforslag et antall ukerDette genererer produksjonsforslag et antall uker
fremover, etter ønske.fremover, etter ønske.

•• Køsituasjonen av operasjoner tilgjengelig for alle.Køsituasjonen av operasjoner tilgjengelig for alle.
•• Hver operatør ansvarlig for å utføre rett jobb.Hver operatør ansvarlig for å utføre rett jobb.

ProduksjonsstyringProduksjonsstyring

•• TeamCenter TeamCenter EngineeringEngineering ( (UnigraphicsUnigraphics/ IMAN)/ IMAN)
•• MPS system MPS system AspectAspect Industri Industri på IBM/ på IBM/iSeriesiSeries (AS400) (AS400)
•• Egenutviklet interface, Egenutviklet interface, TNS InfoTNS Info, mot disse med egen, mot disse med egen

Business Support funksjonalitetBusiness Support funksjonalitet
•• Her håndteres blant annet produksjonsstyring,Her håndteres blant annet produksjonsstyring,

versjonsstyring, tegningsstyring, kontrollverktøy etcversjonsstyring, tegningsstyring, kontrollverktøy etc
•• Også prognoser, filoverføringer og statistikkOgså prognoser, filoverføringer og statistikk

håndteres fra TNS Infohåndteres fra TNS Info

ProduksjonsstyringProduksjonsstyring
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ProduksjonsstyringProduksjonsstyring

•• Bestillinger fra Bestillinger fra Coromant Coromant som er ’feil’som er ’feil’

•• Feilproduksjon pg avFeilproduksjon pg av ‘ ‘feil’feil’--bestillingbestilling for å for å

vise pålitelighetvise pålitelighet

•• Lagring hos TeenessLagring hos Teeness ( (suboptimaltsuboptimalt))

•• LitenLiten// ingen innstyring innen perioden ingen innstyring innen perioden

Problemer……..Problemer……..
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•• Tillit mellom parteneTillit mellom partene

•• Mye av investeringene er foretatt løpendeMye av investeringene er foretatt løpende

•• Relativt små kostnaderRelativt små kostnader å å ta overgangen ta overgangen

•• Teeness harTeeness har bare 1 bare 1 kunde på kunde på standard standard

•• Ingen investeringsanalyseIngen investeringsanalyse// kostnadsaspekt kostnadsaspekt

UTGANGSPUNKTUTGANGSPUNKT

•• Bedre servicenivå til kunder (red. tomgang)Bedre servicenivå til kunder (red. tomgang)

•• Mindre feillagringMindre feillagring// lavere kapitalbinding lavere kapitalbinding

•• Mindre ukuransMindre ukurans i i livsløpet livsløpet

•• Bedre kapasitetsutjevningBedre kapasitetsutjevning i i produksjonen produksjonen

•• Bedre kapasitetsutnyttelseBedre kapasitetsutnyttelse// mindre overtid mindre overtid

•• Totalt bedre konkurransekraftTotalt bedre konkurransekraft

FELLES MÅLFELLES MÅL

•• Døgnvis automatisk overføring av fil medDøgnvis automatisk overføring av fil med
ordreinngang og lagreordreinngang og lagre

•• Denne detekterer avvik utenfor normal spredningDenne detekterer avvik utenfor normal spredning
•• Periodisk oppdateres Periodisk oppdateres prognoseparametre prognoseparametre som førsom før
•• Vi genererer ’bestillinger’ hos Vi genererer ’bestillinger’ hos Coromant Coromant (avtale) og(avtale) og

leverer til deres lager som før > leverer til deres lager som før > deres lager - vårtderes lager - vårt
ansvaransvar

•• Coromants Coromants ansvar å overføre mellom egne lagreansvar å overføre mellom egne lagre
•• Våre forpliktelser går mot lageromsetningshastighetVåre forpliktelser går mot lageromsetningshastighet

og pålitelighet i forhold til tomgang (2005: 97 %)og pålitelighet i forhold til tomgang (2005: 97 %)

ProduksjonsstyringProduksjonsstyring
VMI/VMI/VMRVMR
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•• Løpende produktpleieLøpende produktpleie

•• Avtale som regulerer detAvtale som regulerer det

forretningsmessigeforretningsmessige

FORUTSETNINGERFORUTSETNINGER

•• Samarbeide om produkters status ogSamarbeide om produkters status og

utfasing (eget regelmessig forum)utfasing (eget regelmessig forum)

•• Spesiell problematikk omkringSpesiell problematikk omkring

nylanseringer (manuelle prognoser?)nylanseringer (manuelle prognoser?)

•• Løpende oppdatering av seriestørrelserLøpende oppdatering av seriestørrelser//

prispris ( (alarmnivåalarmnivå?)?)

PRODUKTPLEIEPRODUKTPLEIE

•• Forretningsmessig legalisering av våreForretningsmessig legalisering av våre

innlagte ’bestillinger’ som bindendeinnlagte ’bestillinger’ som bindende

•• Målsatte ytelserMålsatte ytelser i form i form av servicenivå på av servicenivå på

lageret og omløpshastighetlageret og omløpshastighet ( (dynamiskdynamisk?)?)

•• StyringStyring:: Sanksjoner Sanksjoner// Belønning Belønning??

AVTALEFORHOLDAVTALEFORHOLD

•• Teknisk filoverføringTeknisk filoverføring

•• Manuelt oversendteManuelt oversendte ‘ ‘bestillingsforslag’ frabestillingsforslag’ fra

TeenessTeeness

•• Manuell kommunikasjon ved uenighet omManuell kommunikasjon ved uenighet om

bestillingbestilling

•• Ingen formell avtale på dette tidspunktIngen formell avtale på dette tidspunkt

TIDSPLANTIDSPLAN
FASE 1 - jan 05FASE 1 - jan 05
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•• ’Bestillinger’ fra oss legges automatisk inn i’Bestillinger’ fra oss legges automatisk inn i

Coromants Coromants systemersystemer

•• Oppretting av formell avtaleOppretting av formell avtale

•• FastsettingFastsetting// tilpassing av styringsparametre tilpassing av styringsparametre

TIDSPLANTIDSPLAN
FASE 2 - 2005FASE 2 - 2005
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OmvisningenOmvisningen
•• Omvisning i produksjonslokaleneOmvisning i produksjonslokalene

www.www. teenessteeness.com.com


