
Tulevaisuuden 
kasvuyritysten 
liiketoiminta-
järjestelmät

OSTAJAN OPAS

Ostajan opas seikkoihin, jotka 
nykyaikaisen kasvuyrityksen on hyvä 
huomioida liiketoimintajärjestelmän 
hankinnan ja käyttöönoton 
yhteydessä.
 
Mitä lisäarvoa järjestelmä tarjoaa 
yrityksellenne? Entä millä tavoin 
pilvipohjaisten liiketoiminta-
järjestelmien syntyminen on 
lisännyt pienten ja keskisuurten 
yritysten saavutettavuutta ja mah-
dollisuuksia?
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JOHDANTO
Liiketoimintajärjestelmät olivat en-
simmäisiä tietotekniikan alalla stan-
dardiratkaisuina käyttöönotettuja 
järjestelmätyyppejä. Sittemmin tällä 
saralla on tapahtunut paljon muutok-
sia, jotka ovat mahdollistaneet uusien 
mahdollisuuksien luomisen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että uusien järjest-
elmien ostajien on ajateltava uudella 
tavalla niin liiketoimintajärjestelmän 
valintaa kuin sen käyttöönottoakin.

Vaihtaminen uuteen liiketoimintajärjest-

elmään on tärkeä päätös, jonka on perustut-

tava yrityksen strategiaan ja visioon. Samoin 

kuin 1940-luvulla syntynyt henkilö saattaisi 

vaatia Internetiltä, järjestelmän ”on yksink-

ertaisesti toimittava”. Ymmärrettävistä syistä 

sitä pidetäänkin usein välttämättömänä pa-

hana. Tavanomaisten tehtävien ja sitoumus-

ten toteuttamista lykätään tai jonkun muun 

on vain maagisesti hoidettava ne.

Optimaalinen ratkaisu
Erilaisten palveluntarjoajien ja ratkaisujen 

runsaus tekee päätöksentekoprosessis-

ta entistä monimutkaisemman. Kysymys 

kuuluukin: mikä kaikista tarjolla olevista 

vaihtoehdoista on täydellinen ratkaisu juuri 

teidän yrityksellenne? 

Totuus on, että on olemassa monia hyviä 

ratkaisuja, ja niistä oikean löytäminen voi 

olla ratkaisevan tärkeää vauraan ja jous-

tavan yrityksen luomiselle. Kun valinta on 

oikea ja sen toteutus onnistunut, järjest-

elmä voi muodostua yhdeksi yrityksen 

tärkeimmistä työkaluista.

Useiden mahdollisuuksien järjestelmät
Etenkin kasvuyrityksillä on taipumusta vali-

ta aluksi yksinkertaisia, yrityksen senhetkisiä 

tarpeita vastaavia ratkaisuja, jotka tarjoa-

vat mahdollisuuden lykätä päätöksentekoa 

suuremmasta sijoituksesta myöhempään 

ajankohtaan. Yritysten tulisi sen sijaan 

varmistaa, että valinta kohdistuu kasvuyr-

ityksiä varten alusta alkaen suunniteltuun, 

laajennettavissa olevaan järjestelmään. Näin 

vältytään toiseen ratkaisuun siirtymisen 

haasteilta myöhemmässä vaiheessa.
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TÄMÄ OSTAJAN OPAS
Tässä Ostajan oppaassa kuvaillaan joitakin 
tärkeimmistä näkökulmista, joita nykyaikai-
sten kasvuyritysten on otettava huomio-
on liiketoimintajärjestelmien onnistuneen 
hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä.

Tutustumme liiketoimintajärjestelmien yr-
ityksille tarjoamaan lisäarvoon. Keskuste-
lemme myös siitä, millä tavoin pilvipohjais-
ten liiketoimintajärjestelmien syntyminen 
on lisännyt pienten ja 
keskisuurten yritysten saavutettavuutta ja 
mahdollisuuksia.
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LIIKETOIMINTA-
JÄRJESTELMÄN ARVO

Lisääntynyt tehokkuus 
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LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄN 
ARVO
Liiketoimintajärjestelmän 
tarkoituksena on auttaa 
työntekijöitä tekemään työnsä 
tehokkaammin toimivassa 
ympäristössä. Tämä 
saavutetaan yhdistelemällä 
tarpeettomia järjestelmiä ja niihin 
liittyviä manuaalisia prosesseja.

Organisatorisia esteitä voidaan murtaa ja 

monitoiminnollista kehitystä saavuttaa 

optimoimalla prosessit ja minimoimalla 

tarve käsitellä erillisiä laskelmia. Tästä muo-

dostuu yrityksen ydin, ja se vastaa useimp-

ien liiketoiminnan kannalta kriittisten pros-

essien suorittamisesta.

Mukautettu kasvua varten
Kasvuyritysten liiketoiminta on jatkuvassa 

muutoksessa ja kehittyy monin eri tavoin. 

Liiketoimintaan liittyvien seikkojen on siks 

oltava helposti mukautettavissa. Myös uusia 

toimintoja tarvitaan näiden seikkojen teho-

kasta tukemista varten.

Mikäli näitä muutoksia ei ole mahdollista 

toteuttaa tehokkaasti silloin, kun se on kas-

vusyklin aikana ajankohtaista, on seuraukse-

na tehottomuutta. Tämä vie sekä aikaa että 

rahaa, ja voi esimerkiksi vähentää yrityksen 

kannattavuutta lisäämällä tarvetta ulkoiselle 

rahoitukselle.

Kokonaisvaltainen yleiskuva reaaliaikaisilla 

tiedoilla on erityisen tärkeää kasvuyrityksille, 

sillä hyvät ennusteet ovat ratkaisevassa 

asemassa tehtäessä päätöstä siitä, miten ja 

millä nopeudella kasvua pitäisi lisätä.

Liiketoimintajärjestelmien avulla työnteki-

jöillä on mahdollisuus saada täsmällistä, 

koko yritystä heijastavaa tietoa, joka mah-

dollistaa turvallisen ja nopean päätösten-

teon. Liiketoimintajärjestelmät poistavat 

tarpeen käyttää tarpeettomia prosesseja 

ja järjestelmiä, mikä puolestaan vähentää 

kustannuksia.

Mitä liiketoimintajärjestelmä-ratkaisulla 
on tarjottavana?

1. Kokonaisvaltainen yleiskuva reaali-
aikaisilla tiedoilla, joka mahdollistaa enna-
koivan päätöksenteon ja uusien mahdolli-
suuksien nopean hyödyntämisen.

2. Ydinliiketoimintaan liittyvien prosessien 
automatisointi, mukaan lukien Lead-to-
cash, Order-to-fulfilment ja Procure-to-pay.

3. Parempi rahatalouden säännösten nou-
dattaminen riskejä vähentävän sääntely-
standardin avulla.

4. Parempi asiakaspalvelu 
YHDEN laskutus- ja asiakashallintalähteen 
avulla.
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“PILVI”
vs. 

ON PREMISE
Hankintamatkan tienhaarat

6 www.staria.com

http://www.staria.com


“PILVI” vs. ON PREMISE
Varhaisena päätöksenä 
liiketoimintajärjestelmän hankinta-
matkalla on valinta ”pilviratkaisun” 
ja ”On-Premise-ratkaisun” välillä. 
Nykyaikainen SaaS-arkkitehtuuri 
tarjoaa merkittäviä etuja monista eri 
näkökulmista katsottuna.

Tämän tyyppisen järjestelmäarkkitehtuurin 
valitseminen ei ole itsestään selvä asia. Yhä 
useammat palveluntarjoajat tarjoavat kuiten-
kin järjestelmiä, jotka osoittautuvat toimiviksi 
eri näkökohdista katsottuna. Kuvailemme siis 
alkuun sitä, miten tämä eroaa muista 
järjestelmistä ja mitä etuja se tarjoaa niihin 
verrattuna.

On-Premise liiketoimintajärjestelmä
Asennettu paikallisesti yrityksen omalle kova-
levylle ja yrityksen sisäisen tietotekniikka-
osaston operoima. Myös ulkoinen palvelun-
tarjoaja voi hostata tämän tyyppistä ratkaisua. 
Normaalisti tämä tarjoaa lukuisia etuja, mutta 
ei kuitenkaan kaikkia alla mainittujen 
vaihtoehtojen tarjoamia etuja.

Pilvipohjainen liiketoimintajärjestelmä
Tunnetaan myös nimellä SaaS tai Software-
as-a-Service. Tarjotaan tilauspalveluna niin 
sanotulta moniasiakasalustalta (Multi-Tenant). 
Järjestelmää ja kaikkia sen tietoja käsitellään 
keskitetysti ”pilvessä” ja käyttäjille annetaan 
pääsy niihin haluamansa laitteen selaimella. 
Kaikki käyttävät perimmiltään samaa ohjelmis-
toa.

Multi Tenancy Saas vs. en  Single Tenancy 
hostattu ratkaisu

Single-Tenancy-ratkaisussa jokaisella asiak-

kaalla on oma ohjelmistonsa SaaS-

palveluntarjoajalla. Asiaa monimutkaistaa se, 

että tarjolla on itse asiassa kolmaskin 

vaihtoehto: Single-Tenancy hostattuna rat-

kaisuna. Hostatussa ratkaisussa SaaS-palve-

lun tarjoaja ei vastaa ohjelmiston hostaamis-

esta, vaan sen hoitaa kolmas osapuoli. Tästä 

käytetään usein yksinkertaistettua termiä 

”Fake Cloud” -ratkaisu.

Multi Tenancy 
Palveluntarjoaja tarjoaa YHDEN version 

ohjelmistosta kaikille asiakkaille. Asiakkaiden 

tiedot ja määritykset ovat tietenkin asiakas-

kohtaisia ja ne tallennetaan turvallisesti ja 

erillään muiden asiakkaiden tiedoista.

Single Tenancy
Palveluntarjoaja yksinkertaisesti hostaa yri-

tyksenne ratkaisua omasta sijainnistaan käsin 

ja huolehtii sen toimimisesta ja palvelusta. 

Asiakkaalle jää vaikutelma ”pilvessä” toimim-

isesta. Jokaisella asiakkaalla ja järjestelmällä 

on yksilöllinen lähdekoodi.
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Multi-Tenancy-ratkaisun edut 
verrattuna Single-Tenancy- ja 
On-Premises -ratkaisuihin

Pienemmät kustannukset
Infrastruktuurinäkökulmasta 

Single-Tenancy-palvelun tarjoajan on 

laajennettava ja mukautettava palveluaan 

voidakseen täyttää useampien asiakkaiden 

vaatimukset. Tämä ei koske Multi-Tenancy

-palveluiden tarjoajia, sillä heidän tarvitsee 

vain antaa asiakkailleen käyttöoikeus 

samaan ohjelmistoon, jota heidän muut 

asiakkaansa jo käyttävät.

Kustomointi ja integrointi säilyvät ennallaan
Ei räätälöityjä mukautuksia ja integrointe-

ja muiden sovellusten kanssa, joihin päivi-

tyksillä voisi olla vaikutusta.

Valtaosa Multi-Tenancy-ratkaisuista on var-

ustettu lukuisin konfigurointimahdollisuuk-

sin, eli käyttäjät voivat kustomoida ratkaisua 

muuttamatta lähdekoodia. On-Premise- ja 

Single-Tenancy-ratkaisuissa halutun tu-

loksen saavuttamiseksi on kuitenkin usein 

tehtävä muutoksia lähdekoodiin. Tästä voi 

aiheutua ongelmia päivitysten yhteydessä, 

mikäli päivitykset eivät ole yhteensopivia 

käyttäjän räätälöidyn koodin kanssa.

Parempi laatu
Virheet löytyvät helpommin, kun samalla 

peruskoodilla on useita eri käyttäjiä, ja hien-

osäädöt ja virheiden korjaukset saavuttavat 

kaikki käyttäjät samanaikaisesti. Tämä tar-

koittaa usein korkealaatuisempaa järjest-

elmää ja nopeampia korjauksia.

Ylläpito ja päivitykset
Loppukäyttäjien/asiakkaiden ei tarvitse 

koskaan maksaa maksuja päivityksistä tai 

ylläpidosta varmistaakseen, että heillä on 

käytössään viimeisin versio.

Palveluntarjoajan vastuu
Palveluntarjoajat voivat ottaa suuremman 

kokonaisvastuun. Virheitä ja ongelmia voi il-

metä järjestelmän eri osissa, kuten ohjelmis-

tossa, integroinnissa, laitteistossa, toimin-

nassa, verkostoissa, varmuuskopioinnissa 

jne., ja silloin voi olla vaikeaa tietää, kenellä 

on vastuu virheiden korjaamisesta.
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Toiminta-aika, saatavuus ja suorituskyky 
Olisi mahdotonta kuvitella Multi-  

Tenancy-ratkaisun tarjoajaa, joka ei in-

vestoisi voimakkaasti toiminta-ajan ja suori-

tuskyvyn takaamiseen. Näihin liittyvillä 

ongelmilla on vaikutusta kaikkiin asiakkaisi-

in, joten tämä ei tulisi kysymykseenkään.

Vertailuissa huomioon otettavat tekijät

On-Premise vai pilvipohjainen? 
Huomiota on kiinnitettävä useisiin eri teki-

jöihin, kun On-Premise-liiketoimintajärjest-

elmiä verrataan pilvipohjaisiin liiketoiminta-

järjestelmiin.

 

Tässä Oppaassa keskitymme vertailemaan 

pilvipohjaisia järjestelmiä, jotka määrit-

telimme aiemmin tässä teknisessä raportis-

sa Multi-Tenancy Saas-ratkaisuiksi, ja hosta-

amattomia On-Premise-ratkaisuja.

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on 

kuvailtu joitakin alueita, joilla nämä ratkaisut 

eroavat toisistaan. Lisäksi taulukossa an-

netaan vinkkejä asioista, joita palveluntar-

joajaa voisi pyytää selventämään.

TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN 
LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

www.staria.com

http://www.staria.com


TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

www.staria.com10

On-Premise 
liiketoimintajärjestelmä

Pilvipohjainen 
liiketoimintajärjestelmä

Pyydä palveluntarjoajaa 
tarkentamaan

                  Omistamisesta 
     aiheutuvat
     kustannukset

   

Usein korkeat alkukustan-
nukset. Koskee myös jatkuvia 
ohjelmiston, laitteiston ja 
palvelinten ylläpitokustan-
nuksia.

Alhaisemmat yleiskustan-
nukset, sillä tämä vaihtoehto 
vaatii vähemmän infrastruk-
tuuria ja ylläpitoa ja päivityk-
set ovat yksinkertaisempia.

    

Kuinka paljon tukea lop-
pukäyttäjille tarjotaan järjest-
elmän toiminnan varmista-
miseksi? Omistamisesta 
aiheutuvat kustannukset ajan 
mittaan ja silloin, kun järjest-
elmään tehdään muutoksia ja 
sitä kehitetään.

                Päivitykset ja
                 laajennukset

   

Räätälöidyt ratkaisut ovat 
usein sidottuja yhteen versio-
on ja päivitykset voivat olla 
monimutkaisia.

Palveluntarjoajan toteuttamat 
päivitykset tapahtuvat suju-
vasti, sillä kaikilla asiakkailla 
on sama järjestelmän versio.

Päivityksiin ja uusien moduu-
lien ja toimintojen käyttöönot-
toon liittyvät prosessit?

Mihin päivityksillä on vai-
kutusta ja mitä riskejä niihin 
liittyy? Miten usein päivityksiä 
tehdään?

                Järjestelmä-  
   asetukset

Halutun suorituskyvyn 
takaaminen vaatii usein 
suhteellisen suuria ajallisia 
ja rahallisia investointeja. 
Myös suorituskyvyn nopea 
muuttaminen voi olla vaikeaa, 
vaikka vaatimukset muuttu-
vat jatkuvasti.

Suunniteltu alusta alkaen 
käsittelemään suuria määriä 
tietoa ja useita asiakkai-
ta. Selviytyy yleensä hyvin 
intensiivisistä vaatimuksista 
runsaankin käytön aikoina.  
                                

Selvitä heidän historian-
sa järjestelmän kanssa. 
Tähän kuuluvat tietenkin 
toiminta-aikatilastot, mutta 
lisäksi myös tiedot järjest-
elmän saatavuudesta ja 
käytettävyydestä.

                Turvallisuus

    
        

Järjestelmä on turvallinen 
edellyttäen, että riittävä määrä 
voimavaroja on käytetty turvalli-
suuden varmistamiseen.

Johtavien toimijoiden tarjoa-
ma turvallisuus on verratta-
vissa suurimpien pankkien 
turvallisuustasoon.

Tiedot järjestelmän turvalli-
suusakkreditoinneista.

                 Järjestelmän
    saatavuus

 
   

Käytettävissä pöytäti-
etokoneella tai kannettavalla 
tietokoneella.
 
Rajallinen saatavuus matkus-
taessa.

Aina saatavilla laitteesta riip-
pumatta.

Käyttö vaatii vain Inter-
net-yhteyden.

   

Järjestelmän yhteensopivuus 
organisatoristen vaatimusten, 
ohjelmistojen ja laitteistojen 
kanssa sekä mahdollisuus 
käyttää järjestelmää eri 
yksiköistä käsin. Hyvän suori-
tuskyvyn varmistamiseen 
vaadittava kaistanleveys?

                 Käyttöönotto Laitteiston ja infrastruk-
tuurin asentaminen vaatii 
ylimääräistä aikaa. Koodin 
mukauttaminen on usein 
monimutkaisempaa.
Käyttöönotto: noin.
6–12 kk.

Aikaa tarvitaan ainoastaan 
järjestelmän mukauttami-
seen. Tämä on usein help-
poa eikä vaadi yhtä paljon 
teknistä osaamista.
Käyttöönotto: noin.
3–6 kk.

Miten käyttöönotto on 
hoidettu vastaavanlaisissa 
tapauksissa ja miten se on 
toiminut.
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Huomionarvoiset tekijät
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SIIRTYMINEN PILVEEN
Yhä useammat yritykset 
ovat siirtymässä pilvipohjaiseen 
liiketoimintajärjestelmään

Kaiken kokoiset yritykset kaikilta toimialoilta 

ovat viime aikoina alkaneet arvostaa etuja, 

joita pilvipohjaisilla liiketoimintajärjestelmillä 

on tarjottavana. Pilvipohjaiset järjestelmät, 

niin itse järjestelmät kuin palveluntarjoajat 

ja heidän liiketoimintamallinsakin, ovat ky-

psyneet viime vuosien aikana. Markkinoille 

ilmestyy kaiken aikaa uusia yrityksiä, joilla on 

kokemusta tällaisten järjestelmien toteut-

tamisesta vastauksena erilaisiin vaatimuk-

siin. Mutta vaikka poikkeuksiakin on, pil-

viratkaisujen tarjoajat eivät tarjoa sellaisia 

erityispalveluita, jotka vastaisivat tarpeita 

pidemmälläkin aikavälillä, vaan pienempiä, 

yksinkertaisempia järjestelmiä.

 

Investoivat yritykset hakevat usein keinoja 

saavuttaa tehokkaampaa kasvua ja alen-

taa kustannuksia luopumalla vanhemmista, 

raskaammista ratkaisuistaan. Seuraavassa 

tarkastelemme pilvipohjaiseen  l i i k e t o i -

mintajärjestelmään siirtymisen etuja.

 

Skaalautuvuus

Pilvipohjainen järjestelmä täyttää 10 työnteki-

jän yrityksen vaatimukset siinä missä 10 000 

työntekijän yrityksenkin vaatimukset. Se on 

kaikkien käytettävissä ja yritys maksaa vain 

siitä, mitä se kulloinkin tarvitsee. Yritys ei ole 

sidottu raskaaseen On-Premise-ratkaisu-

un, joten jos järjestelmää halutaan laajentaa 

vastaamaan uusia vaatimuksia, sen voi teh-

dä pelkällä napin painalluksella.

TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

Huomionarvoinen tekijä:

Miten nopeasti nykyinen 
järjestelmänne on   
mukautettavissa, jos päätätte 
kasvaa ostamalla toisen   
yrityksen? Sen pitäisi onnistua 
muutamassa viikossa.
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Joustavuus
Pilvipohjaisten liiketoimintajärjestelmien 

ytimessä on niiden kyky tarjota täysin in-

tegroituja ratkaisuja. Älykkäiden päätösten 

tekeminen edellyttää oikeasta paikasta ja 

oikealta henkilöltä reaaliajassa saatavaa 

oikeaa tietoa. Toimivassa ympäristössä 

työntekijöillä on pääsy tällaiseen tietoon 

ja siten mahdollisuus tehdä nopeita mutta 

samalla hyvin perusteltuja päätöksiä, jotka 

vastaavat markkinoiden vaatimuksia.

Kustomoinnin muuttaminen on pilvipohjai-

sissa järjestelmissä yleensä yksinkertaisem-

paa. Tarvittavat muutokset ovat usein jat-

kuvaluonteisia ja niitä toteutetaan pienissä 

vaiheissa. Tämä ei vaadi yhtä suurta määrää 

teknistä asiantuntemusta, jonka hankkimin-

en voi olla hankalaa ja kallista.

 

Tehdyt muutokset tulevat kaikkien saata-

ville samanaikaisesti, mikä on ensisijaisen 

tärkeää järjestelmän toimivuuden kannalta. 

Kustomoinnin muuttaminen ei myöskään 

vaadi järjestelmän poistamista käytöstä 

päivityksen tekemistä varten.

 

Ajan mittaan uusia toimintoja on lisättävä (ja 

ehkä jopa poistettava). Kun tämä hetki tulee, 

muutosten halutaan tapahtuvan nopeasti ja 

sujuvasti, ja ne halutaan kaikkien käyttöön 

samanaikaisesti. Pilvipohjaiset järjestelmät 

sisältävät usein joustavan ratkaisun, joka 

helpottaa kasvamista ja kehittymistä silloin, 

kun tarvitaan uusia toimintoja.

Huomionarvoinen tekijä: 
Hyötyisikö yrityksenne  
pääsystä reaaliaikaisiin, rooli-
kohtaisiin KPI-tietoihin, joilla on  
vaikutusta liiketoimintaanne?

Mobiliteetti
Kansainvälistyminen ja tarve olla jatku-

vasti saatavilla ovat johtaneet siihen, että 

työskentelyn on oltava mahdollista tien 

päälläkin. Nykyaikaista pilvipohjaista liike-

toimintajärjestelmää on mahdollista käyttää 

älypuhelimen tai tabletin selaimella. Tarvit-

set vain Internet-yhteyden.

Huomionarvoinen tekijä: 
Kuinka paljon tuottavampi  
yrityksenne voisi olla, jos  
järjestelmänne olisi kaikkien 
saatavilla 24/7 maasta   
riippumatta?
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Pienemmät kustannukset
On-Premise-järjestelmien korkeat käyttö-, 

ylläpito- ja päivityskustannukset ovat yksi 

lisäsyy pilvipohjaisten ratkaisujen suosion 

kasvulle. Siirtymällä pilveen yrityksenne ja-

kaa nämä kustannukset tuhansien muiden 

asiakkaiden kanssa ja samalla toiminnal-

linen vastuu ja velvollisuudet siirtyvät palve-

luntarjoajalle. 

TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

Huomionarvoinen tekijä: 
Miten luotettavasti    
pystytte laskemaan, paljonko 
tietotekniikkaosastonne  
kuluttaa kuukaudessa ja mitä 
vastinetta saatte tälle rahalle?

Automaattiset päivitykset
Monet pilvipohjaiset järjestelmät päivitetään 

automaattisesti kaksi kertaa vuodessa. 

Tämän hoitaa palveluntarjoaja. Loppukäyttä-

jä ei edes huomaa tämän tapahtuvan, eikä 

pääse milloinkaan juuttumaan vanhoihin 

versioihin.

Turvallisuus
Pilvipohjaiset ratkaisut saavat usein perust-
eetonta turvallisuuskysymyksiin kohdistuvaa 
kritiikkiä. Tosiasiassa suurimpien toimijoiden 
ylläpitämät turvallisuustasot ovat täysin rin-
nastettavissa pankkien asiakkailleen tar-
joamiin turvallisuustasoihin. Suosittelemme, 
että kiinnitätte huomiota ISO27001-stan-
dardiin, joka kattaa arkaluonteisten yritys-
tietojen käsittelyn. Monet palveluntarjoajat 
tarjoavat lisäksi kehittyneitä käyttöoikeus-

ratkaisuja.

Huomionarvoinen tekijä: 
Miten proaktiivista   
arkaluontoisten yritystietojenne 
käsittely on tällä hetkellä?

Huomionarvoinen tekijä: 
Miten usein ohjelmistonne   
päivitetään nykyään ja mistä 
jäätte mahdollisesti paitsi, jos 
käytätte työssänne vanhempaa 
versiota?
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TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

YKSI versio todellisuudesta
Pilvipohjainen liiketoimintajärjestelmä 
on Business Intelligence (BI) -työkaluna 
lyömätön. Kaikki yhtiön tiedot tulevat sa-
masta tietokannasta reaaliajassa. Tämä tekee 
monimutkaisista analyyseistä selkeämpiä, 
ja koska kaikki toiminnot synkronoidaan, on 
helpompi saada käsitys siitä, millainen vai-
kutus eri liiketoiminnan osa-alueilla on mui-
hin osa-alueisiin ja miten ne liittyvät toisiinsa.
 
Tiedosta yleisesti ottaen on muodostumas-
sa yrityksille yhä tärkeämpi voimavara, ja 
sen arvo korostuu entisestään liiketoimin-

nan kehittyessä.

Huomionarvoinen tekijä: 
Onko tieto, jota tarvitsette 
hyvää päätöstentekoa varten, 
käytettävissänne?

Säännösten noudattaminen
Jokaisen yrityksen on kiinnitettävä huomiota 

säännösten noudattamiseen. Tämä on erity-

isen haastavaa monimuotoisille yrityksille, 

joiden liiketoiminta on maantieteellisesti 

hajautunutta. Verotussäännöt ovat yksi esi-

merkki säännöistä, joissa on yrityksen vas-

tuulla pysyä ajan tasalla mahdollisista muu-

toksista.

  

Olivatpa säännösten noudattamiseen liit-

tyvät haasteet mitä tahansa, pilvipohjaisesta 

liiketoimintajärjestelmästä on etua, sillä kaik-

ki tiedot ja historia ovat saatavilla YHDESSÄ 

järjestelmässä.

Liiketoiminnan kehittyessä kasvuyritykset 

tapaavat kokea tällaisten vaatimusten nou-

dattamisen haasteelliseksi, elleivät niiden 

järjestelmät ole joustavia ja tarjoa vankkaa 

tukea.

Huomionarvoinen tekijä: 
Miten käsittelette toimialal-
lanne tapahtuvia sääntely-
muutoksia tällä hetkellä?

http://www.staria.com
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MILLOIN YRITYKSEN TULISI HARKITA SIIRTYMISTÄ 
PILVIPOHJAISEEN LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄÄN?
Monet yrityksen kehitykseen ja kasvuun liittyvät tekijät antavat 
viitteitä siitä, että aika on siirtää liiketoiminta pilveen. Vastaamal-
la alla oleviin kysymyksiin ymmärrät paremmin, millaista tukea 
kaipaatte järjestelmältä tulevaisuuden strategianne saavutta-
miseksi.

Kasvaako yrityksenne tällä hetkellä nopeasti?

Harkitsetteko siirtymistä uusille markkinoille?

Onko liiketoimintanne maantieteellisesti hajautunutta?

Oletteko lanseeraamassa uusia tuotteita ja palveluja?

Suunnitteletteko liiketoimintamallinne muuttamista?

Onko yrityksenne riippuvainen useista manuaalisista 
prosesseista, joilla yhdistetään yrityksen eri osastojen 
väliset tiedot? 

Tarvitsevatko työntekijät mahdollisuuden käyttää  
erilaisia sovelluksia 24/7 reaaliajassa?

Kasvaako yrityksenne fuusioiden ja/tai yrityskauppojen 
avulla?

Pystyykö nykyinen liiketoimintajärjestelmänne   
vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin?
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YHTEENVETO

Trendit & Haasteet
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YHTEENVETO
Erilaiset ratkaisut sopivat tietenkin 
paremmin tai huonommin eri  
toimialojen ja yritysten tarpei-
siin. Pilvipalvelujen käytöstä on 
kuitenkin huomattavaa etua, ja 
pilvipohjaisten liiketoimintajärjest-
elmien kehitys tulee jatkumaan 
tulevaisuudessakin. Pitkällä aika-
välillä tulemme kaikki siirtymään 
pilvessä työskentelyyn.

Selkeänä suuntauksena, joka tukee tätä 
muutosta, on suurimpien On-Prem-
ise-toimijoiden kiirehtiminen tarjoamaan 
pilvipohjaisia tai pilvenkaltaisia palvelu-
ja. Valtaosassa yrityksistä on lisäksi aina 
enemmän kysyntää kvalitatiiviselle ja 
ajantasaiselle tiedolle sekä tarvetta yksink-
ertaistaa järjestelmiä ja prosesseja. Liike-
toiminnan halutaan olevan mobiilia ja laa-
jennettavissa. Näihin tarpeisiin vastaaminen 
edellyttää joko suurta On-Premise-liiketoi-
mintajärjestelmää tai tehokasta pilvipohjais-
ta liiketoimintajärjestelmää.

Haasteet
Vaatii rohkeutta ja aikaa todeta, että yritys 
toimii väärässä järjestelmäympäristössä. 
Muutosten tekeminen on pelottavaa, ja 
asioita on helppo järkeistää toteamalla es-
imerkiksi, että ”No, hommat ovat toimineet 
hyvin tähänkin asti” ja ”Meillä ei ole aikaa 

tähän juuri nyt”.

TULEVAISUUDEN KASVUYRITYSTEN 
LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT

• Milloin on aika tehdä muutos? 
Ensimmäisenä haasteena on tunnustaa, 
että edellinen valinta – vaikka järkevä sil-
loin kun se tehtiin – ei palvele enää yrityk-
senne tarkoituksia, ja että olette yksinker-
taisesti kasvaneet ulos olemassa olevasta 
ratkaisustanne. Mitä pidempään odotatte, 
sitä vaikeammaksi järjestelmän vaihtamin-
en muodostuu kasvuyrityksellenne.
 
• Oikean järjestelmän valitseminen 
Seuraava haaste on hankalampi, nimittäin 
ajan löytäminen oikean järjestelmän valit-
semista varten. Yksi hyvä suositus on vali-
ta sellainen järjestelmä, joka vastaa yrityk-
senne tämän päivän tarpeita, mutta joka 
on lisäksi dynaaminen ja voi kasvaa samaa 
vauhtia yrityksenne kanssa. 

• Yrityksen arviointi 
Toinen hyvä suositus on ajatella tätä pros-
essia hyvänä ajankohtana arvioida yritystä 
kokonaisuudessaan. Kartoittakaa yrityksen 
vahvuudet ja heikkoudet ja pyrkikää sel-
vittämään, mitkä prosessit voisivat olla te-
hokkaampia ja mitkä puolestaan voitaisiin 

poistaa kokonaan.

Oikean liiketoimintajärjestelmän valitseminen 
on mitä suurimmalla varmuudella tärkeä päätös, 
joten tehkää siitä osa tulevaisuuden strate-
giaanne.
 
Toivotamme teille onnea ja menestystä arvioin-
tianne ja tulevaisuuden liiketoimintajärjestelmän 
valintaa varten.
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STARIA
Staria perustettiin Suomessa vuonna 
2003, ja se on sen jälkeen kasvanut 
voimakkaasti. Tänä päivänä Star-
ia on kansainvälinen yritys, jolla on 
kokemusta useilta eri  toimialoilta 
aina perinteisestä metsäteollisuudes-
ta asiantuntijayrityksiin, ravintolaket-
juihin ja kansainvälisesti menestyviin 
peliyhtiöihin. Olemme myös Pohjois-
maiden johtava virallinen   
NetSuite-kumppani.
 
Menestyksemme perustuu haluun 
tutustua asiakkaan liiketoimintaan ja 
tarpeisiin. 

Sen sijaan, että tarjoaisimme va-
kioratkaisuja, pyrimme jatkuvasti 
luomaan uusia ja parempia tapoja 
ratkaista asiakkaiden ongelmia ja  
kehittää asiakkaiden liiketoimintaa

Staria lyhyesti

www.staria.com

• Asiantuntemusta ERP-  
ratkaisuissa, talouspalveluissa, 
palkka- ja HR-palveluissa sekä 
ohjelmistorobotiikassa

• Ainoa NetSuite 5 Star Partner 
-palkinnon (2016 & 2018) voittaja 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

• Tarjoaa kansainvälisiä ONE STOP 
-talouspalveluja yli 15 Euroopan 
maassa.

• Yli 500 nykyistä asiakasta.
• Kaikkiaan 8 toimipistettä (5 

Suomessa, 2 Ruotsissa ja 1 Vi-
rossa).
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Kohtaako yrityksenne 
kasvavia haasteita? 
Ota yhteyttä, niin autamme 
yritystänne löytämään oikean 
liiketoimintajärjestelmä-rat-
kaisun.

Lisätietoa löytyy täältä!
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