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Smarter outcome



Agenda

• Autori kortfattat

• Autori Road Marking -arbetsstyrningssystem

• Överblick

• Mobilapp

• Office- användargränssnitt

• Fördelar

• Autori Vista - bildplattform



Autori Oy

Grundad 1988

Kontorer i Oulu och Rovaniemi

Branscher

Underhåll av vägar och gator samt eldistributionsnätverk

Produkter

Autori-plattform erbjuder realtids lösningar till arbetsstyrning, 

rapportering och kvalitetsuppföljining. Öppet system med 

informationsflöde från och till Autori via standard API:er.

Kunder

Myndigheter, entreprenörer och konsulter



Autori SaaS- arbetsstyrning 

€/användare/månad

Global SaaS-service

Entreprenörer

Inspektör

Ägare av 
infrastruktur

Offentlig vy

Mobilapp
Office-

användargränssnitt

Integreringar
Vista

Mobilapp
Office-
användargränssnitt



Autori Road Marking- system

• Mätning av märkningskvalitet

• Förbered märkningsplaner

• Leverera planen  till markeringsteamet

• Jämförelserapporter över kvalitet, kvalitetsbrister

och utförda märkningar

• Märkningsplan på kartan och i listform

• Automatiserad kontroll över var märkning skall ske

• Automatisk insamling av märknings- och 

positionsdata från IoT- system

• Realtidsövervakning av märkningsmaskinerna

• Sammarbete med asfalteringsentreprenörer

• Arbetssäkerhetsrapportering

Molnlösning som

presenterar, processerar och

överför data 

HARJA är Trafikledsverkets rapporterings-

och uppföljninssystem. Man överför in all 

data centralt gällande underhåll av vägar i

Finland. Intressentgrupper har tillgång till 

informationen.  



Office- användargränssnitt till arbetsledning

• Arbetsplanering > En preliminär plan baserar sig i reflektionsmätning och skickvärdering (automatik och värden som 

användaren kan justera) 

• Dela ut färdiga planer till mobilappen

• Realtids uppföljning av arbetsflödet 

• Hantering av avtalsspecifik information

• Rapportering av utförda uppgifter till beställaren

Planerade vägmarkeringar Utförda vägmarkeringar



Autori- mobilapp - asfalterarna

• Teamet ser arbetsplanen som har skapats av arbetsledningen från appen. 

• Tieto-Oskari styrningsystem samlar in data gällande plats-, tid- och egenskapsdata (material, bredd) och datan förs in i 

Autori- system.

• Mobilappen informerar om avståndet till när markeringen börjar, hur långt man markerar och när markeringen närmar sig 

slutet (arbetsstyrningsautomatik).

• Inventering om skickvärden i appen. 

Nästa markeringsobjekt Arbetsstyrning



Fördelar

• Hantering av hela markeringsprocessen > arbetsobjekter + skapning av markeringsprogram + realtids uppföljing av 

markeringar > kvalitetsuppföljning.

• Optimering av materialanvändning > skapning av markeringsprogram och styrautomatik för markeringen.

• Arbetsstyrning för teamet > Färdiga markeringsplaner, rapportering av utförda markeringar.

• Moderna, digitaliserade procedurer > ökar effektivitet samt branschens attraktivitet.

• Rapportering av utförda aktiviteter och kvalitet till beställaren > transparenta aktiviteter, pålitliga rapporter och enkelhet.

Vy startläge



Autori Vista 

– bildplattform för arbetsstyrning och kvalitetsuppföljing

• En privat ”Google Street View”

• En 360 grader bildplattform för att hantera 

bilddata om fjärran infrastruktur

• Bilder kan även överföras till Google Street 

View

• Data om ”löpande längd” kan utnyttjas i 

samband med 2D bilder

 Kvalitetsförsäkring – synlig dokumentering 

av åtgärder.

 Arbetssäkerhet – allt finns på skärmen

 Arbetssstyrning baserad på bilder

 Smidig funktionalitet med alla andra 

Autori- lösningar

“Vi bryr oss om infrastrukturen”




