
ALESEA TUO 
KAAPELIKELAT 
NÄKYVIIN. 
Reaaliaikainen kelojen ja 
kaapelimäärien seuranta 
verkkopalveluna. 

ALESEAn käyttö on vaivatonta, eikä se 
vaadi asennusta tai huoltoa. Palvelun 
voi aktivoida helposti verkossa. 

Asiantuntijoidemme tuella saat täyden 
hyödyn ALESEA-palvelusta. 

ALESEAn lukulaite ja ohjelmisto on 
suunniteltu tarkkaan kaapeli-

mittaukseen ja varastohallintaan.

ALESEA kerää ja päivittää tiedot auto-
maattisesti – tietojen katselu onnistuu 

mobiiliyhteydellä aina ja missä tahansa.

Sakari Kannel, +358 400 198 757
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

www.alesea.com
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Prysmian Groupin ALESEA-
palvelun avulla tarkistat helposti 
netistä, missä kaapelikelasi ovat 
ja kuinka paljon niissä on vielä 
kaapelia. Voit valvoa kelojen 
kuntoa ja tilaa, seurata kelojen 
kulkua määränpäähänsä ja saada 
tästä kaikesta ajantasaista rapor-
tointia. Pystyt suunnittelemaan 
varastotarpeet etukäteen ja 
mittaroimaan kohteiden 
toteutusta.

ALESEA tarjoaa kaapelikelojen Big 
Dataa, jota pystyt aidosti hyödyn-
tämään. Pystyt parantamaan 
toiminnan tehokkuutta, kustan-
nustietoisuutta ja palvelun laatua. 



ALESEA 
näyttää kelojen 
sijainnin ja 
kaapelimäärät. 

KELOJEN SIJAINTI
Voit helposti tarkistaa, missä 

kaapelikelat sijaitsevat. 

KAAPELITILANTEEN
SEURANTA

Voit tarkistaa kuinka paljon 
kaapelia keloilla on ja valvoa 

kelojen kuntoa ja tilaa. 

Näet kaapelien ajantasaisen 
varastotilanteen kaikissa 
rakennuskohteissa. 

TEHOKKUUDEN JA 
LAADUN ARVIOINTI
Voit arvioida oman toimintasi 
tehokkuutta ja kumppaniesi 
palvelun laatua objektiivisen 
datan avulla.

TOIMITUSTEN
SEURANTA

Saat reaaliaikaista tietoa 
kelatoimituksista.

VARASTOTILANTEEN 
SEURANTA

Ajantasaisen varastotilanteen 
avulla voit ennakoida tulevat 
tarpeet. Näin vältyt projektien 
viivästyksiltä.

ENNAKOIVA 
VARASTOSUUNNITTELU

1. REAALIAIKAINEN 
VARASTOTILANNE
Käytössäsi on ajantasaista tietoa 
kelojen sijainnista ja kaapelin 
määrästä –  aina ja missä tahansa. 
Hallitset toimintojasi tehokkaasti 
kaikissa kohteissa. 
 

2. RAPORTIT AUTTAVAT
SUUNNITTELUSSA
Kausiraporttien avulla optimoit 
varastotasot, saavutat säästöjä 
kaapelikustannuksissa ja parannat 
palvelusi laatua. 
 

3. ASIANTUNTIJAT APUNASI
Räätälöidyn käyttöopastuksen ja 
asiantuntijoidemme avulla saat 
täyden hyödyn ALESEA-palvelusta. 

KELAOMAISUUDEN
TURVALLISUUS JA

 JÄLJITETTÄVYYS
Varmistat kaapelikelojen 

turvallisen varastoinnin ja 
jäljitettävyyden.

ALESEA – lisäarvoa 
parhaimmillaan

Prysmian Groupin ALESEA-
palvelun avulla tarkistat helposti 
netistä, missä kaapelikelasi ovat 
ja kuinka paljon niissä on vielä 
kaapelia. Voit valvoa kelojen 
kuntoa ja tilaa, seurata kelojen 
kulkua määränpäähänsä ja saada 
tästä kaikesta ajantasaista rapor-
tointia. Pystyt suunnittelemaan 
varastotarpeet etukäteen ja 
mittaroimaan kohteiden 
toteutusta.

ALESEA tarjoaa kaapelikelojen Big 
Dataa, jota pystyt aidosti hyödyn-
tämään. Pystyt parantamaan 
toiminnan tehokkuutta, kustan-
nustietoisuutta ja palvelun laatua. 


