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Fredrik Larzenius, 
Suunnitt eluinsinööri:
“Heti tuotetiedon hallintaohjelmisto SolidWorks 
Enterprise PDM:n käyttöönotosta lähtien 
olemme työskennelleet paljon ketterämmin eri 
maissa sijaitsevien toimipaikkojemme välillä. 
Samalla kalliiden virheiden mahdollisuus on 
minimoitunut.”

Tylö AB on osa TyloHelo Groupia, 
joka on maailman suurin saunojen, 
höyrykylpyjen ja suihkuympäristöjen 
valmistaja. Yrityksen pääkontt ori sijait-
see Halmstadissa Ruotsissa ja sillä on 

130 työntekijää. TyloHelo Groupilla on tuotantoa 
Ruotsissa, Suomessa, USA:ssa ja Saksassa.

HAASTEET:
•  Tuotekehityksen koordinointi  ja nopeutt aminen
•  Saada kommunikointi  eri maiden välillä 
 tehokkaammaksi 
•  Kalliiden virheiden minimoiminen
•  Teknisen dokumentoinnin ja 3D CAD –mallien 
 integroiminen 

RATKAISU:
•  SolidWorks 3D CAD – ja SolidWorks Enterprise 
 PDM –ohjelmistojen käytt öönott o
•  SolidWorks Enterprise PDM:n käytt ö tuoteti edon 
 hallinnassa ja -siirrossa
•  SolidWorks Composer –ohjelmiston käytt ö 
 manuaalien tuotannossa

SAAVUTETUT EDUT:
•  Nopeampi, turvallisempi ja johdonmukaisempi 
 tuotekehitys eri maiden välillä
•  Nopea ja turvallinen kommunikaati o ja hallinta 
 tuoteti etoon liitt yen
•  3D CAD –mallien ja teknisen dokumentaati on 
 integraati o

Tylö AB



Viimeiset kaksi vuott a yritys on käytt ä-
nyt PDM-järjestelmää yhdistääkseen 
tuotekehityksensä Ruotsissa ja sisar-
yhti önsä Helon tuotekehitysosaston 
Suomessa.  

Tylö AB on osa TyloHelo Groupia, joka on ma-
ailman suurin saunojen, höyrykylpyjen ja suih-
kuympäristöjen valmistaja. Kolme vuott a sitt en hyvin 

tarkan CAD-järjestelmävertailun jälkeen TyloHelo 
Group päätti   vaihtaa kaksi eri 3D CAD –järjest-
elmäänsä Ruotsissa ja Suomessa SolidWorksiin. Kaksi 
vuott a sitt en yritys otti   käytt öönsä SolidWorks Enter-
prise PDM –ohjelmiston yhdistääkseen maanti eteel-
lisesti  eri paikoissa sijaitsevat tuotekehitysyksikkönsä. 

Fredrik Larzeniuksen mukaan sekä SolidWorksin ett ä 
SolidWorks Enterprise PDM:n käytt öönott o TyloHelo 
Groupissa tapahtui ilman ongelmia ja järjestelmän 
käytt ö on tuonut useita merkitt äviä etuja.

”On todella järkevää sitoa asiat yhteen. Tämä onkin 
autt anut meitä paljon. Järjestelmä toimii yleisenä 
ti etokantana, jolloin 3D-malleja ei enää tarvitse lähe-
tellä edestakaisin sähköposti lla tuotekehitysti imin 
kesken. Meillä on todella isoja ti edostoja ja paljon 
revisioita molempien tuotekehitysti imien käytössä. 
Olemme pystyneet hallitsemaan niitä täydellisesti  
PDM-järjestelmän avulla”, kertoo Larzenius.

Hän painott aa myös, ett ä eri ti edostoversioiden 
hallinta SolidWorks Enterprise PDM:llä on tehnyt 
kehitystyöstä nopeampaa, yksinkertaisempaa ja 
varmempaa. Lisäksi virheiden määrä on pienenty-
nyt.: “Järjestelmä varmistaa, ett ä käytämme aina 
oikeaa versiota eri toimipisteissämme. Nykyään 
pidämme PDM-järjestelmää vältt ämätt ömänä, jott a 
pystymme vaihtamaan ti edostoja turvallisesti  ja 
varmistamaan aina oikean version käytön.”  

Fredrik Larzenius painott aa, ett ä yksi suuri etu Solid-
Worksin käytöstä yhdistett ynä SolidWorks Enterprise 
PDM:ään on järjestelmän käytt äjäystävällisyys: 
“Säästämme paljon aikaa, koska järjestelmät ovat 

hyvin helppoja oppia ja käytt ää”, hän sanoo.

Tylö AB on vasti kään ott anut käytt öön SolidWorks 
Composer –ohjelmiston manuaalien ja muun 
teknisen dokumentaati on tuott amista varten. 
Järjestelmää käytetään tällä hetkellä manuaalien 
valmistelussa uuden höyrykylpy-ympäristön kehi-
tysprojekti in liitt yen: ”Näen tämän meille suurena 
askeleena eteenpäin, koska SolidWorks Composer 
varmistaa CAD-malliemme ja manuaaliemme välisen 
korrelaati on. Suora integraati o SolidWorksin ja Solid-
Works Composerin välillä tarkoitt aa, ett ä tekninen 
dokumentaati o päivitt yy koko ajan CAD-malleihin 
tehtyjen muutosten mukaisesti ”, kertoo Fredrik 
Larzenius.

“Heti tuotetiedon 
hallintaohjelmisto 
SolidWorks Enterprise 
PDM:n käyttöönotosta 
lähtien olemme 
työskennelleet paljon 
ketterämmin eri 
maissa sijaitsevien 
toimipaikkojemme 
välillä. Samalla kalliiden 
virheiden mahdollisuus 
on minimoitunut.” 
Näin kertoo Tylö AB:n 
kehitysinsinööri Fredrik 
Larzenius. 

SolidWorks Enterprise PDM
varmistaa kansainvälisen 
yhteistyön
Tylö AB yhdisti  kansainvälisen tuotekehityksensä SolidWorks Enterprise PDM –ohjelmistolla 
säästääkseen aikaa ja vältt ääkseen kalliit virheet.

PLM Group Suomi Oy
Puutarhakatu 53
20100 Turku
Puh. 0207 809 560
info@plmgroup.fi 
plmgroup.fi 


