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Production  Software:n  yritystunnuksen  uudistamisen tavoitteina oli luoda yrityksen toimintaa kuvaava tunnus, joka 
kestäisi aikaa ja säilyisi käytössä pitkään. Yksi tavoitteista oli erottuminen toimialalla toimivista yrityksistä ja sidosryh-
mien yritystunnuksista, jotta Production Software:n yritystunnus  nähtäisiin ja se jättäisi  muistijäljen  nimenomaisesta 
yrityksestä.  Kohderyhmää  ajatellen yritystunnuksen tuli  olla muotoilultaan uskottava. Modernisoitu tunnus  sisältää 
viitteitä  vanhaan  tunnukseen,  koska  se sisälsi  hyviä elementtejä  tunnuksen  kannalta ja täten jo olemassa olevat 
asiakkaat saavat mielleyhtymän yritykseen. 

_YRITYSTUNNUS
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Production Software:n yritystunnus on muotoilultaan selkeä, raikas ja ilmava. Se pyrkii antamaan osuvan mieli-
kuvan yrityksen toimialasta, toiminnasta ja toimintatavoista.

Uusi yritystunnus  käsittää yrityksen nimen, linjaston ja pisteen i:n päällä.  Yrityksen nimi  kuvastaa sen toimintaa 
eli valmistuksenohjausjärjestelmiä. Yritystunnuksen muoto on muutettu lyhyemmäksi sijoittamalla yrityksen kaksi-
osainen nimi päällekkäin ja tuotu linjasto osaksi yrityksen nimeä. Linjasto eli päistään  kaareutuva  viiva  yrityksen 
nimen  välissä  kuvaa teollisuudessa  käytettävää  tuotantolinjaa. Valmistuksenohjausohjelmistot  ohjaavat  koko 
tehdasta ja  huolehtivat  siitä, että  sisään  tulevat raaka‐aineet tai osat  kootaan yhteen ja niistä  syntyy  valmiita  
tuotteita  asiakkaalle vietäväksi. Linjasto alkaa jostakin ja päättyy johonkin. Visuaalisesti  linja on nouseva alhaalta 
ylös ja vasemmalta oikealle, mistä syntyy mielikuva asiakkaan  liiketoiminnan kehittymisestä  eteenpäin. Piste i:n 
päällä kertoo yrityksen toimintatavasta toimittaa asiakkaalle kokonaisvaltainen palvelu. 

_YRITYSTUNNUS
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Yritystunnuksen ympärille jätetään suoja-alue, joka erottaa tunnuksen ympäristön muista mahdollisista ele-
menteistä. Alueen leveys ja korkeus (x) on 1/4 yritystunnuksen korkeudesta. Suoja-alue on minimitila, joten 
se voi olla suurempikin. Tunnuksen suhteita ei kannata muuttaa johdonmukaisen viestinnän onnistumiseksi.

_SUOJA-ALUE
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Tunnuksen ensisijaiset värit ovat musta, oranssi ja harmaa. Värit kuvastavat teollisuutta, jossa käytetään paljon 
kontrastisia värejä. Oranssi ja harmaa ovat yksi käytetyimmistä väreistä teollisuussa ja sen koneissa. 

PRODUCTION: Logotyyppi on Sans. Väri on 100% musta.

LINJA: Linjasto on väriltään harmaa, 50% musta.

SOFTWARE: Logotyyppi on Gill Sans. Väri on oranssi, samoin kuin pisteessä i-kirjaimen päällä.

RGB: r255 g102 b0
HTML: ff6600

_VÄRIT JA LOGOTYYPPI
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Yritystunnusta voidaan käyttää:   1) värillisenä 
2) mustana valkoisella tai vaalella taustalla 
3) valkoisena värillisellä/mustalla tai tummalla taustalla
4) värillisenä mustalla taustalla

_TUNNUKSEN KÄYTTÖ
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_KUVAT

Yritystunnuksesta on toimitettu seuraavat tiedostot:

1) TIF-tiedostot ovat A4-kokoisia, tarkkuudeltaan 300dpi
2) PNG-tiedostot ovat 90mm x 33mm, tarkkuudeltaan 300dpi
3) JPG-tiedostot ovat kokoa 107mm x 49, joissa on taustaväri mukana

Jokaisessa tiedostoformaatissa on kuva värillisestä, mustasta ja valkoisesta tunnuksesta sekä värillisestä 
mustalle taustalle tarkoitetusta yritystunnuksesta. 
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