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Konepajojen dynaamisin kumppani

Mikäli haluat lisätietoa konepajafinder-
ominaisuudesta, niin ole yhteydessä 
myynti@camcut.fi / 045 187 2211

Jatkuvasti ajan hermolla
Lastuavien työkalujen ja CAM-ohjelmisto-
jen toimittaja Camcut julkaisee kevään 2020 
aikana verkkokaupan. Verkkokauppa on ra-
kennettu nykyaikaiselle alustalle kuunnel-
len asiakkaiden toiveita helppokäyttöisyy-
destä ja sivustolle sisällytettävästä informaa-
tiosta. Camcutin uudistetut kotisivut sisäl-
tävätkin verkkokaupan lisäksi runsaasti tek-
nisiä oppaita, Mastercam-harjoituksia se-
kä Camcutin omasta mobiilisovellukses-
ta tutut ISO-toleranssi- ja kierretaulukkotoi-
minnot. Verkkokauppaan voi kirjautua näp-
pärästi omilla tunnuksillaan, jonka jälkeen 
tuotteiden hintoja pystyy tarkastelemaan 
omien alennuksien mukaan. Aiempia tilauk-
sia on helppo seurata sekä tuotteita voi lisä-
tä myös omalle muistilistalleen. Camcut on-
kin tunnettu tavastaan uudistaa teknisten 
tuotteiden myyntiä integroimalla ne vah-
vasti osaksi tukipalveluitaan. Tämä tietenkin 
vaatii jatkuvaa ajan hermolla olemista ja yri-
tyksen henkilökuntaa koulutetaankin sään-
nöllisesti valmistajien koulutuksissa viimei-
simpien innovaatioiden ja työstöteknolo-
gioiden käyttöönottoon.

Channel Partner Gold -sertifikaatti 
Walter Toolsilta
Lastuavien työkalujen valmistaja Walter 
Tools on ollut alusta asti yksi Camcutin tär-
keimmistä tuotemerkeistä. Camcut on jat-
kuvasti kehittänyt tuotteidensa myynti- ja 

tukipalveluita. ”Nyt jo yli 100-vuotta vanha 
saksalainen työkalumerkki on vahvasti kas-
vava merkki Suomen markkinoilla. Meidän 
tavoin Walter Tools haluaa olla edelläkävi-
jä uusien innovaatioiden kehittäjänä. Näistä 
esimerkkinä mm. ainutlaatuinen  Tiger tec®  
Gold -pinnoite, täysin poikkeuksellisel-
la patentoiduilla ohjaussärmillä varustet-
tu DC170-täyskovametalliporat ja dynaa-
miseen jyrsintään suunnitellut pitkäleikkui-
set MD133-varsijyrsimet. Lastuavien työka-
lujen lisäksi Walter Tools on myös vahvasti 
mukana teollisuuden digitalisaatiossa. Ajan 
hermolla olevien yhteistyökumppaneiden 
avulla pystymme parantamaan asiakkai-
demme kilpailukykyä”, toteaa myyntijohtaja 
Janne Pesonen. Myös Walter Tools on huo-
mannut Camcutin panostuksen tuotteiden 
tukipalveluiden kehittämisessä ja myön-
sikin Camcutille ensimmäisenä Suomes-
sa Gold-tason Channel Partner -tunnustuk-
sen. ”Sertifikaatti kertoo käytännössä sen, 
että miten tiivistä yhteistyötä teemme Wal-
ter Toolsin kanssa”, Janne sanoo.

Uudenlaista näkyvyyttä konepajoille
Suuren suosion konepajojen keskuudes-
sa saavuttanut Camcut-mobiilisovellus saa 
myös kevään 2020 aikana uuden 2.0-ver-
sion. Uudessa versiossa on kokonaan uu-
sia ominaisuuksia, laajemmat kierretaulukot 
sekä täysin uudenlainen ominaisuus, jonka 
avulla konepajat voivat parantaa omaa nä-
kyvyyttään teknisen alan mobiilisovelluk-

sessa, jossa latauskertoja on jo useita kym-
meniä tuhansia. Uuden ominaisuuden avul-
la voidaan hakea tietoa yrityksistä paikka-
kunnan, työstökoneiden ominaisuuksien tai 
tiettyjen hakusanojen perusteella. ”Yrityk-
seltämme kysytään jatkuvasti missä onnis-
tuisi koneistaa tietyn tyyppisiä tuotteita tai 
tietäisimmekö yritykselle sopivia henkilöi-
tä vastaamaan jatkuvaan työvoimapulaan. 
Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuo-
malla markkinoille tämän kokonaan uuden-
laisen kanavan, jossa asiakkaat voivat löy-
tää toisensa ja saamaan myös osaavaa hen-
kilökuntaa”, Camcutin toimitusjohtaja Mik-
ko Vepsäläinen sanoo. Camcut-mobiiliso-
velluksen voit ladata ilmaiseksi Android- ja 
iOS-käyttöliittymille sovelluskaupasta ni-
mellä Camcut. 


