
Liiketoiminta
Honeywell International on 37 miljardin dollarin monipuolinen teknologia- ja 
tuotantokonserni. Se palvelee asiakkaita globaalisti muun muassa ilmatilaan 
ja avaruuteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden, rakennuksiin, koteihin ja 
teollisuuteen liittyvien hallintatekniikoiden, autoalan tuotteiden, pakokaasuahtimien 
ja erikoismateriaalien kautta. New Jerseyn Morris Townshipissa sijaitsevalla 
Honeywellilla on maailmanlaajuisesti 132 000 työntekijää. Yrityksen osakkeita 
kaupataan New Yorkin ja Lontoon pörsseissä, ja se on osa S&P 500 -listaa. 

Haaste 
Honeywell Transportation Systemsissä haasteena on innovatiivisten tuotekehitysten 
etenemisen varmistaminen ja ensiluokkaisen palvelun tarjoaminen asiakkaille. 
Jokaisen asiakkaan tilaukset lasketaan miljoonissa dollareissa, joten asiakkaat 
ovat keskeisessä asemassa liiketoiminnan menestymisen kannalta. 

”Asiakkaittemme palvelemisessa Google Search Appliance antoi meille  
yksinkertaisen, helposti käyttöönotettavan ratkaisun, joka oli välittömästi 
tuttu käyttäjillemme. Koulutusta ei tarvittu, ja työntekijät saivat tärkeät tiedot 
näkyviin heti. Kun otimme sen käyttöön, työntekijät pääsivät käyttämään 
tietoja useista järjestelmistä, mikä ei ennen ollut mahdollista.” 
– Engineering & Emerging Technologiesin IT-johtaja Jim Schwaller

 
 
Honeywell Transportation Systemsin Engineering & Emerging Technologies 
-osaston IT-johtajan Jim Schwallerin tekemän sovellusinsinöörikyselyn mukaan 
uusien tuotteiden suunnittelusta ja asiakkaiden kanssa työskentelystä vastaavilta 
1 000 insinööriltä koko 5 000 työntekijää sisältävässä osastossa 10–20 prosenttia 
ajasta meni hukkaan heidän etsiessään tietoja tuotetietojen Matrix One 
(nykyisin ENOVIA) -hallintatyökalusta.

Prosessi oli tuskastuttava: järjestelmään kirjautuminen edellytti viittä tai 
kuutta klikkausta, sen jälkeen insinöörin piti antaa tarkka hakuehto ja asiakirjan 
tyyppi ja käyttää myös jokerimerkkejä eli tähtiä tai sulkuja, jotka korvaavat 
tuntemattoman hakumerkkijonon.

”Jos et tiennyt täsmälleen, minne halusit päästä, etsittävää tietoa ei löytynyt”, 
Schwaller havaitsi. 

Honeywell Transportationin liiketoimintaprosessien parantaminen edellytti sitä, 
että insinööreille tuli tarjota tapa löytää suunnitelmat, tekniset tiedot ja muut 
tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun liittyvät asiakirjat nopeasti.

Ratkaisu 
Honeywell Transportation määritti Google Search Appliancen (GSA) toimimaan 
tuotetietojen MatrixOne -hallintajärjestelmässä. Tuloksia saatiin välittömästi. 
Insinöörit pystyivät tekemään hakuja yleisillä avainsanoilla, esimerkiksi ”Fordin 
käyttämät turbot” sen sijaan, että he olisivat joutuneet antamaan tarkat ehdot, 
kuten asiakirjan tyypin, versionumeron tai asiakirjan kuvauksen. 
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tehostaa tuotekehitystä  
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Lyhyesti

Mitä haluttiin tehdä?
• insinööreiltä tärkeiden suunnitelmien  
 ja teknisten asiakirjojen löytämiseen  
  kuluvan ajan vähentäminen
• yleisen hakuympäristön luominen,  
  jotta työntekijät voivat käyttää   
 yhtä hakutyökalua hakujen   
 tekemiseen useissa järjestelmissä
• tuotesimulaatioiden ja laboratoriokokeiden  
  toistamiseen kuluvan ajan vähentäminen.

Mitä tehtiin?
• Google Search Appliancen käyttöönotto  
 useissa sisäisissä järjestelmissä, kuten  
 MatrixOnessa (ENOVIA) ja Microsoft®  
 SharePointissa®.

Mitä saavutettiin?
• keskimääräinen hakuaika viikossa  
 lyhentyi 6 000 tunnilla käyttäjäkunnassa
• asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset  
 parantuivat tietojen saatavuuden ja  
  vastausten antamisen osalta.



”Google on antanut meille erityisesti aloituskohdan – se on tehokas osa 
työkalua”, Schwaller sanoo. 

GSA:n onnistuneen käyttöönoton jälkeen Schwaller on määrittänyt sen 
toimimaan muissakin sisäisissä järjestelmissä. Esimerkkejä:

• Microsoft SharePoint – yhteistyöympäristö, jota käytetään erilaisia 
 turbojen kehitysprojektiasiakirjoja varten. 
• ePEP – SAP xRPM -pohjainen työkalu, jota käytetään ohjelman- ja projektinhallintaan.  
 Asiakirjat ja projektin yhteenveto (yksittäiset tietoelementit) indeksoidaan. 
• WRS – keskitetty Work Request System, jonka kautta lähetetään, ajoitetaan  
 ja hallinnoidaan muun muassa laboratorio- ja simulointipyyntöjä. 
• SCC-FAMS – keskitetty takuunhallintajärjestelmä.

Schwaller otti käyttöön GSA:n sisäisen SharePoint-liittimen SharePointin 
sisäisen hakuratkaisun sijasta, koska GSA antoi osuvampia hakutuloksia, 
indeksoi myös asiakirjojen sisällä olevan sisällön ja indeksoi automaattisesti 
työntekijöiden luomat uudet sivustot ja alisivustot.

”Asiakkaittemme palvelemisessa GSA antoi meille yksinkertaisen, helposti 
käyttöönotettavan ratkaisun, joka oli välittömästi tuttu käyttäjillemme. Koulutusta 
ei tarvittu, ja työntekijät saivat tärkeät tiedot näkyviin heti. Kun otimme sen 
käyttöön, työntekijät pääsivät käyttämään tietoja useista järjestelmistä, mikä ei 
ennen ollut mahdollista”, Schwaller toteaa. 

Schwaller arvostaa myös sitä, miten helposti GSA:n käyttö skaalautuu. Se indeksoi 
tällä hetkellä 1 275 000 asiakirjaa, mutta suunnitelmissa on laajentaa indeksointi 
10 miljoonaan asiakirjaan tänä vuonna. Schwaller on erityisen innoissaan 
laajentamassa GSA:n käytön Yeti-projektiin. Se on Honeywell Transportationin 
fyysisten laboratoriotestien ja simulointitulosten keskitetty tallennuspaikka. 
Honeywell tekee vuosittain tuhansia tunteja simulointia ja fyysisiä testejä 
turbotekniikalle ja muille kuljetustuotteille. Jokainen testi maksaa 20 000– 
100 000 dollaria, joten testitulosten tehokas haku voi tuottaa merkittäviä 
säästöjä. 

”Mitä jos tulokset voisi löytää, eikä testiä tarvitsisi tehdä uudelleen? Jos voisimme 
jättää 10–15 testiä tekemättä, yritys voisi säästää yli miljoona dollaria vuodessa 
ja lyhentää keskimäärin kaksi vuotta kestävää tuotekehitysaikaa jopa kahdeksalla 
kuukaudella. Se olisi valtava säästö”, Schwaller toteaa.

Edut 
Lukujen valossa Google Search Appliance on lyhentänyt insinöörin hakuun 
keskimäärin käyttämän ajan 10–20 prosentista 5 prosenttiin työajasta. Kun se 
kerrotaan Honeywell Transportation Systemsin yli 1 000 insinöörillä, viikossa 
säästyy yhteensä jopa 6 000 tuntia.

”Sen avulla voimme ehdottomasti vastata asiakkaiden tarpeisiin paremmin”, 
Schwaller sanoo viitaten Honeywellin tekemään asiakaskyselyyn, jossa vastaajat 
nostivat esiin sen, että tietojen saatavuus Honeywell Transportationissa on 
parantunut valtavasti ajan mittaan.

Kun asiaa tarkastellaan laajemmin, GSA:n avulla Honeywell Transportation on 
muuntunut aluekeskeisestä osastosta entistä globaalimmaksi organisaatioksi. 
”Aiemmin yhteistyötä tehtiin lähinnä vieressä istuvan työkaverin kanssa, mutta 
nykyisin yhteistyötä voi tehdä ympäri maailman ilman puhelinta tai pikaviestejä. 
Kiinassa, Intiassa tai Euroopassa julkaistut tiedot ovat haettavissa ja ne löytyvät 
helposti ilman että uusimmat projektitiedot tarvitsee jakaa suoraan sähköpostitse”, 
Schwaller sanoo.

Tietoja Google Search Appliancesta 
Google Search Appliancen (GSA) avulla 
miljoonien käyttäjien tuntema hakukokemus 
voidaan ottaa käyttöön myös yrityksessä 
yritysparannuksilla, jotka tekevät hakemisesta 
helpompaa, intuitiivisempaa ja räätälöitävän. 
GSA on valmis indeksoimaan valtaosan 
yrityssisällöstä välittömästi. Se muuttaa 
yrityksen intranetin tai verkkosivuston 
hakukoneen järjestelmäksi, joka on yhtä 
tarkka ja luotettava kuin Googlen oma 
hakukone ja yhtä helppo käyttää. 

Lisätietoja: 
www.google.com/enterprise/search

http://www.google.com/enterprise/search
http://www.google.com/enterprise/search
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Honeywell on Google Search Appliancen käyttöönoton myötä realisoinut edun myös 
henkisen pääoman hallinnassa. Uusimman tekniikan käytettävyys on Schwallerin 
mukaan vastavalmistuneiden insinöörien mielestä odotusarvo. Kun tiedot ovat 
haettavissa Google-pohjaisessa käyttöliittymässä, tyytyväisyystaso on parantunut ja 
Honeywell on pystynyt säilyttämään hankalasti haalittavia taitavia insinöörejä.


