TELIA INMICS-NEBULA
MENESTYSTARINA: PISLA

IT-PALVELUIDEN
ULKOISTUS
SÄÄSTTÄÄ PISLAN
RESURSSEJA

ULKOISTUS TUO
TEHOA JA
LUOTETTAVUUTTA
IT-TOIMINTOIHIN
Pisla Oy on Inmicsin tyytyväinen
asiakas jo vuosien ajan.
Tällä hetkellä Pislalla on Inmicsin palveluista käytössä
verkkojen valvontaan liittyvä INwatch, vikoihin reagointiin
tarkoitettu InSupport ja IT-tukea tarjoava InHelp. Käytännössä Inmics hoitaa kaikki Pislan IT-asiat aina servereiden ylläpidosta ja tukipalveluista laitehankintoihin.
Pisla Oy:n varatoimitusjohtajan Ilkka Keskisen mukaan
Inmicsin palveluista InHelp näkyy eniten henkilöstön
arjessa.

PISLA OY LYHYESTI
• Palvelee rautakauppoja ja tavarataloja rakentamiseen
ja sisustamiseen liittyvissä asioissa
• Toimii Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa,
Venäjällä, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Saksassa
• Oma tuotanto Suomessa ja Puolassa
• Työtekijöitä n. 250
• Liikevaihto n. 24 milj. euroa.

”Aluksi IT-palveluiden ulkoistaminen herätti yrityksessämme epäilyksiä ja ennakkoluuloja. Suhtautuminen
muuttui kuitenkin nopeasti, kun huomattiin, kuinka ITavun saaminen nopeutui ja asiantuntijuus kasvoi. Nyt
henkilökunnan suunnalta kuuluu positiivista palautetta”,
Keskinen kertoo.
Pisla toimittaa rautakaupoille ja tavarataloille rakentamiseen ja sisustamiseen liittyviä tuotteita. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kansainvälinen liiketoiminta
ja sähköinen tilausjärjestelmä vaativat IT-palveluilta erityisen hyvää sujuvuutta ja luotettavuutta. Inmicsin palvelumyyntipäällikön Petri Komosen mukaan yritysten
haasteena onkin pitää oman henkilökunnan IT-osaami-

nen riittävällä tasolla. Myös varahenkilöiden järjestäminen esimerkiksi lomien aikana on joskus haasteellista.
”Oman IT-henkilökunnan pitäminen on lisäksi monesti
suuri kustannustekijä ja tämän päivän kova kilpailu kaikilla liike- elämän aloilla ajaa yritykset hakemaan kustannustehokkuutta ulkoistusten kautta”, Komonen sanoo.
IT-palveluiden ulkoistaminen ei kuitenkaan aina tarkoita pelkästään säästöjä. Sen sijaan resursseja vapautuu
sekä asiantuntijuus ja palveluiden luotettavuus kasvavat
varmasti. ”Aluksi IT-palveluiden hintalappu saattaa tuntua jopa kalliilta. Hinnan sijaan kokonaiskuvassa kannattaa kuitenkin tarkastella koko palvelukokonaisuutta
ja yrityksen saamia hyötyjä. Meillä Pislalla ulkoistaminen
on esimerkiksi säästänyt henkilökuntamme resursseja
todella paljon. Lisäksi meillä on enemmän aikaa kehittää
omaa liiketoimintaamme IT-palveluista huolehtimisen sijaa”, Keskinen kertoo.
Keskisen mukaan IT-palveluiden ulkoistaminen oli Pislalle ainoa oikea ratkaisu eikä entiseen ole enää paluuta
”Meille ulkoistaminen on ollut hyvä ja järkevä ratkaisu.
Nykyajan työvälineet, esimerkiksi sähköinen tilausjärjestelmämme, ja toimintamme hektisyys vaativat IT-palveluilta nopeutta, sujuvuutta ja luotettavuutta. Lisäksi koko
ajan kehittyvä ja muuttuva sähköinen maailma edellyttää ajan hermolla pysymistä, jotta yritys pysyy koventuneessa kilpailussa mukana. Tällaista IT-kokonaisuutta ei
yksi ihminen pysty mitenkään hallitsemaan eikä meillä
ole mahdollisuutta pitää tilanteen vaatimaa asiantuntijamäärää omassa talossa. Se ei ole myöskään järkevää”,
Keskinen muistuttaa.
Pislan ja Inmicsin pitkän yhteistyön tuloksena yritysten
välille on syntynyt syvä luottamus ja aidon yhteistyön
meininki. Inmicsillä on myös hyvä käsitys Pislan liiketoi-

minnasta ja se helpottaa liiketoimintaa muun muassa
tukevien laiteratkaisuiden valinnassa.
”Hommat ovat hoituneet hyvässä vuorovaikutuksessa ja
kaikki projektit on viety kunnialla maaliin. Olemme saaneet juuri sellaista palvelua kuin olemme halunneetkin”,
Keskinen kiittelee.
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Telia Inmics-Nebula
Vuonna 1989 perustettu kokonaisvaltaisia ITratkaisuja 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.

