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Digitaalisia liiketoimintaratkaisuja kehittävä Solita Oy on 
voimakkaasti kasvava IT-alan palveluntarjoaja, joka tar-
vitsee luotettavan ja joustavan laitetoimittajan.

”Meillä on ollut pitkä toimittajasuhde Inmicsin kanssa. 
Tällä hetkellä he toimittavat meille lähes tulkoon kaikki 
käyttämistämme laitteista, mukaan lukien kannettavat, 
työasemat, näytöt, verkkolaitteet, tallennusjärjestelmät 
ja omiin laitesaleihimme tulevat palvelimet. Puhelimetkin 
taitavat jo tulla sitä kautta”, luettelee Solita Oy:n IT-pääl-
likkö Kari Hippolin. 

Kaikkia tarpeita ei kuitenkaan voi ennakoida tai suun-
nitella etukäteen. Inmicsin aluejohtaja Antti Harmoisen
mukaan kasvavalle yritykselle voi tulla yllättäenkin suun-
nittelemattomia laitetarpeita, joihin täytyy pystyä vastaa-
maan välittömästi.

”Sitä varten olemme järjestäneet heille puskuroinnit ja 
esiasennuspalvelut. Tukkureilla on koko ajan Solitan 
käyttämiä laitteita varastossa, josta ne ovat nopeasti saa-
tavilla, kun odottamaton tarve iskee”, Harmoinen kertoo.

Inmics on toiminut Solita Oy:n 
luotettavana kumppanina jo 
vuodesta 2009 lähtien. 

LAITTEET JA 
KONESALIPALVELUT 
MONIIN TARPEISIIN

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys 
Solita Oy on tyytyväinen Inmicsiltä saamaansa, 
sujuvasti ja ongelmitta toimivaan palveluun.



Laitetoimitusten ohella Inmics on toimittanut Solitalle 
tarpeen mukaan myös muita asiantuntijapalveluita sekä 
konesalipalveluita vuodesta 2015 lähtien.

”Pyydämme Inmicsiä apuun silloin, kun tarvitsemme 
järjestelmäosaamista tai muuta asiantuntemusta, mitä 
meillä itsellämme ei ole. Vaikka olisi tullut jotain erikoi-
sempaakin tarvetta, niin aina on löytynyt vastaus mei-
dän sisäisen IT:n vaatimuksiin”, Hippolin sanoo.

Hippolinin mukaan Inmics on vastannut Solitan tarpei-
siin erittäin hyvin. Yrityksen tarpeita on kuunneltu ja 
asiat on hoidettu aina kuntoon niin, ettei kummempia 
haasteita ole päässyt syntymään. Kaikki toimitukset ja 
ongelmaselvitykset ovat edenneet sujuvasti ilman turhia 
viiveitä.

”Inmics on toimittanut meille moitteitta kaiken, mitä 
olemme tarvinneetkin. Olemme tyytyväisiä siihen, miten 
on toimittu ja se tässä onkin pohjana suhteellisen pitkä-
aikaiseen yhteistyöhön”, Hippolin toteaa.

Myös Harmoisen mukaan yhteistyö on sujunut mutkat-
tomasti. ”Yhteistyömme toimii reilulla, avoimella ja hy-
vällä hengellä. Toivon vastaavanlaista pitkää ja entistä 
syvempää yhteistyötä jatkossakin”, Harmoinen sanoo.

Solita Oy on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. 
Solita tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalvelui-
ta sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla 
johtamiseen yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. 
Vuonna 1996 perustettu Solita työllistää yli 420 asian-
tuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.



SAAMMEKO 
AUTTAA?

Telia Inmics-Nebula
Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia IT-
ratkaisuja tarjoava Inmics Oy liittyi joulukuussa 
2017 yrityskaupan myötä Telia-perheeseen. 
Yrityskaupan jälkeen pilvipalveluyritys Nebula 
ja Inmics käynnistivät heti tiiviin yhteystyön, 

joka huipentui yritysten yhdistymiseen syksyllä 
2018. Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy 
nostamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä 
palvella asiakkaitaan uudelle tasolle – koko 
Suomen laajuisesti.

myynti@inmicsnebula.fi
www.inmicsnebula.fi




