
Haluatko lisää
draivia IT-asioihin?

Monet yritykset käyttävät pitkälle kehitettyä tietojärjestel-
mää, mutta sen tehokkuushyötyjä ei saada käyttöön. Toisi-
naan ei huomata, että tietojärjestelmän hyötyjen saamiseksi 
keskeisin osa ovat käyttäjät. Pelkkä ohjelmiston vaihtokaan ei 
auta, ellei organisaatiota saada ottamaan uudesta ohjelmis-
tosta kaikkea irti.

Toimin vuosikymmenet ohjelmistovalmistajan eri rooleissa, 
ja minua harmitti, jos ohjelmien hyödyt jäivät saavuttamatta. 
Minulle tuli tutuksi se, että ohjelmiston valmistaja ei voi aina 
vaikuttaa siihen, miten yrityksessä toimitaan. Myös tukipalve-
luissa voidaan auttaa vain siihen pisteeseen asti, mitä yritys 
itse osaa vaatia ja haluta ohjelmistoltaan. Prosessien muutta-
minen on lähtökohtaisesti aina yrityksen sisäinen asia.

Niinpä olen nyt toiveammatissani, kun pystyn auttamaan 
jokaista asiakastani yksilöllisesti. Voin keskittyä juuri oman 
asiakkaani tarpeisiin ja niiden toteuttamiseen.

Olen itsenäinen IT-konsultti Espoosta ja tarjoan käyttöösi 
osaamiseni monilta tietojärjestelmien osa-alueilta.

Erikoisalaani ovat yritysohjelmistot, joiden parissa olen 
työskennellyt vuodesta 1992 lähtien. Nyt toimin näiden suh-
teen valmistajista riippumattomana asiantuntijana.

Lue tästä esitteestä tarkemmin, mitä palveluita tarjoan.
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Tekninen konsultointi

Yritysohjelmistojen
hankintakonsultointi

Teen teille tarvittavat määrittelyt ja suun-
nitelmat tarpeidenne muuttamiseksi 
konkretiaksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi 
integraatio. Nämä teen ERP-ohjelmistotoi-
mittajanne tai ulkopuolisen tahon toteu-
tettavaksi. Teen myös tarvittavat käyttö- ja 
toimintaohje dokumentaatiot. 

Avustan tarvittaessa yritysohjelmiston 
hankinnassa alusta loppuun, kunnes 
ohjelmiston hyödyt on ulosmitattu. Tämä 
koskee niin toiminnanohjausohjelmisto-
ja, kassajärjestelmiä kuin taloushallinnon 
ratkaisuitakin.

Projektikonsultointi

Yleinen tietohallinnon
konsultointi

Avustan yritysohjelmistoihin liittyvissä 
projekteissa halutussa roolissa, mahdol-
listaen ydintiiminne keskittymisen heidän 
ydinosaamiseensa. Minun panokseni on 
puolestaan sekä teknisessä sisällössä, että 
prosessin viemisessä läpi ammattimaises-
ti. Autan samalla tarvittaessa liiketoiminta-
prosessien kehittämisessä.

Yrityksenne IT-vastuuhenkilöt saattavat 
olla niin kiireisiä, että aika kuluu ns. tulipa-
lojen sammutteluun, eikä asioiden kehit-
tämiseen jää aikaa. Tietohallinnon kon-
sulttiapuni auttaa tällöin teitä tarjoamalla 
käyttöön monipuolisen osaamispaletin. 
Aluksi voidaan kartoittaa yrityksenne tilan-
ne ”IT-analyysi” palvelullani.
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