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ORKLA CONFECTIONERY & SNACK FINLAND AB LYHYESTI
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on osa laajempaa Orkla- konsernia.
Yritys on muodostettu yhdistämällä Suomen ensimmäinen perunalastuvalmistaja Chips Ab sekä Suomen toiseksi suurin makeisvalmistaja Oy Panda
Ab. Panda-makeisten ja Taffel-snacksien lisäksi yritys tunnetaan myös Oolannin-pakasteista sekä Kantolan-kekseistä. Orkla Confectionery & Snacks
Finlandin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää Suomessa
noin 400 henkeä. Makeistuotanto sijaitsee Vaajakoskella ja snacks- sekä
pakastetuotanto Ahvenanmaalla.

Suomalaisille tuttuja herkkuja valmistava Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on muodostettu yhdistämällä Suomen toiseksi suurin makeisvalmistaja
Oy Panda Ab sekä perunalastuvalmistaja Chips Ab.
Panda-brändin makeistehdas toimii Vaajakoskella Jyväskylässä ja snacks- ja pakastetuotanto Ahvenanmaalla. Siellä valmistetaan Taffel- ja Oolannin-tuotemerkkejä.
Yritys on yksi Inmicsin vanhimmista asiakkaista, ja se
käyttää tänä päivänä lähes kaikkia Inmicsin tarjoamia
palveluita. Inmicsin kanssa tehtävä yhteistyö on jatkunut aina 2000-luvun alusta asti ja se on vuosien aikana
laajentunut Vaajakosken makeistehtaalta myös Ahvenanmaan tehtaalle ja Vantaan pääkonttorille. Nykyisin
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on lähitukiasiakas, jonka UpCare-ylläpitopalveluperheeseen kuuluvat INwatch-, InSupport- ja InSpecialist-palvelut.

INwatch-valvonta pyörii tehtaan tiloissa jatkuvasti ja
mahdollisiin hälytyksiin voidaan reagoida heti. Valvonta
päivystää verkkoliikennettä ja servereitä 24 tuntia vuorokaudessa. Inmics valvoo lisäksi virusohjelmien sekä
Windowsin päivityksiä.
InSupport päivystyspalvelu taas vastaa vikatilanteiden
hoitamisesta sovittujen vasteaikojen puitteissa. Jos tilanne vaatii paikan päällä käyntiä toimistoajan ulkopuolella, tukihenkilöiden on tiedettävä myös, miten elintarviketeollisuusympäristössä liikutaan. Heidän tulee tuntea
esimerkiksi kulkureitit ja hygieniasäännöt pukeutumisesta alkaen. ”Meille on tärkeää, että ympäristö on vakaa.
Tuotantoon ei saa tulla katkoja, ja jos sellainen ilmenee,
avun pitää olla heti saatavilla”, kertoo Vaajakosken tehtaalla työskentelevä ATK-tuki Eeva Vanhanen.
Vaikka tuotanto pyörii useammassa eri vuorossa, paikalla oleva työnjohtaja saa tarvittaessa apua myös toimistoajan ulkopuolella. ”Inmicsin tuen saa aina kiinni.
Koska yhteistyö on jatkunut näin kauan, on helppoa,
kun he tuntevat ympäristömme, jossa on lukuisia järjestelmiä”, kiittelee Vanhanen.
InSpecialist-palveluun kuuluu, että asiantuntijat valvovat
palvelua ja ympäristöä. Tarpeiden mukaan luodaan ja
kehitetään paremmin toimivia ratkaisuja yhteistyössä
asiakkaan kanssa. Vaajakosken tehtaalle palvelut tuotetaan suoraan Inmicsin Jyväskylän pääkonttorista, josta
on lyhyt matka pyörähtää paikan päälle. ”Seuraamme
laitteiden elinkaarta jatkuvasti. Tällä hetkellä on suunnitteilla kytkinten vaihto. Uusimme tuotteita vanhimmasta
päästä, verkkopuolen jälkeen siirrymme langattomaan
tekniikkaan ja sekin puoli uusitaan”, kertoo Inmicsin
avainasiakaspäällikkö Mikael Wide.

Viimeisempänä Orkla Confectionery & Snacks Finland
Ab:ssä uusittiin tiedontallennusjärjestelmät, kun yrityksessä siirryttiin nauhakirjastosta levyjärjestelmään.
Muiden palvelujen lisäksi Inmics toimittaa Vaajakosken
tehtaalle esiasennetut työasemat, tulostimet ja nykyisin
myös puhelimia.
”Pyrimme siihen, että jatkossa olisimme se yksi piste,
mihin Vaajakosken tehdas ja sekä muutkin yrityksen toimipisteet ottavat yhteyttä, olipa asia sitten mikä vain ITasia”, kertoo Wide.
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Telia Inmics-Nebula
Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia ITratkaisuja tarjoava Inmics Oy liittyi joulukuussa
2017 yrityskaupan myötä Telia-perheeseen.
Yrityskaupan jälkeen pilvipalveluyritys Nebula
ja Inmics käynnistivät heti tiiviin yhteystyön,

joka huipentui yritysten yhdistymiseen syksyllä
2018. Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy
nostamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä
palvella asiakkaitaan uudelle tasolle – koko
Suomen laajuisesti.

