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Toiminnanohjauksen, taloudenohjauksen ja asiakkuuk-
sien hallinnan ohjelmistoratkaisuihin erikoistuneen Visma 
Software Oy:n sovelluspalveluna tarjoamat toiminnanoh-
jausjärjestelmät kiinnostavat juuri nyt kovasti suomalaisia 
yrityksiä. Sovelluspalveluna hankittu ERP-palvelu tarkoit-
taa sitä, että asiakas ulkoistaa toiminnanohjausjärjestel-
mänsä omalta palvelimeltaan Visman käsiin. 

Palvelu on kasvanut viime syksystä lähtien 20–30 pro-
sentin huimassa kuukausitahdissa. Uusista asiakkaista 
jo 80 prosenttia ostaa ERP-palvelut mieluummin sovel-
luspalveluna kuin asentaa, päivittää ja ylläpitää itse toi-
minnanohjausjärjestelmäänsä omilta palvelimilta käsin. 
”Palvelu on nähty vaivattomana ja turvallisena. Lisäksi 
olemme pysyneet kilpailukykyisenä”, Visma Software 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä summaa palvelun 
kasvun taustoja.

Visma Software Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Mäntylä kertoo, että jatkuvasti 
kehittyvään sovelluspalveluun tarvitaan 
liikekumppani, joka haluaa viedä 
palvelua eteenpäin. 

KONESALIPALVELUT 
OSAAVALTA 
KUMPPANILTA

VISMA

•	340	000	asiakasta	Pohjois-Euroopassa,		
	 joista	yli	50	000	Suomessa
•	yli	6	400	työntekijää,	joista	1000	Suomessa	
•	7	100	miljoonaa	liikevaihtoa	(NOK)

Teksti: Jaana Larsson



Ylläpitääkseen kilpailukykyään Visma Software Oy kil-
pailutti konesalipalvelut. Mittava siirtoprojekti alkoi Inmics 
Oy:n konesaleihin viime kesänä. Usean sadan asiakkaan 
tiedot oli siirretty uudelle yhteistyökumppanille syksyyn 
mennessä aikataulun mukaisesti. 

”Meille oli tärkeää, että kumppanimme on luotettava 
ja osaava sekä keskittyy meihin liikekumppanina. Kun 
heidän kykynsä ja halunsa kehittää palvelua on kova, 
luotamme siihen, että asiakkaamme saavat parasta pal-
velua. Paitsi hyvää kumppania, kilpailutimme myös hin-
nan. Tällä voimme turvata asiakkaillemme valvonta- ja 

ylläpitokulut kilpailukykyiseen hintaan”, Mäntylä kokoaa. 
Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen toiminnanoh-
jausjärjestelmä jo käytössään. Kun taloudelliset ajat ovat 
tiukat, ei järjestelmiä Mäntylän kokemuksen mukaan 
haluta vaihtaa, mutta niihin liittyviä palveluita halutaan 
tehostaa. ”Tässä on meillä yksi kasvumme syy. Tänä 
vuonna kasvamme toistakymmentä prosenttia, mikä on 
merkittävästi toimialan kasvua enemmän. Haluamme 
edelleenkin kasvaa Suomessa, ja uskon, että oikeiden 
kumppaneiden kanssa tämä onnistuu”, viittaa Mäntylä 
Inmicsin ja Visman yhteistyöhön. 

Visman 10 kovaa faktaa

1.	 Järjestelmän	käyttö	onnistuu	missä	vain	ajasta	ja	paikasta
	 riippumatta.	Yrityksesi	henkilöstö	pystyy	tekemään	töitä	myös	

muualta,	esimerkiksi	kotoa	tai	työmailta	käsin.	

2.		 Kun	palvelimien	ylläpito	on	ulkoistettu	ammattilaiselle,	säästyy	
samalla	huomattava	summa	rahaa	ja	voit	olla	varma	siitä,	että	
yrityksesi	tiedot	ovat	varmasti	turvassa.	

3.		 Säännöllisesti	tehtävistä	varmuuskopioinneista	voi	aina	tarvit-
taessa	palauttaa	tärkeitä	tietoja	yrityksesi	käyttöön.	

4.		 Huolehdimme,	että	valvonta-	ja	ylläpitokustannukset	pysyvät	
kilpailukykyisinä.	

5.		 Seuraamme	kapasiteetin	käyttöastetta	ja	suorituskykyä	sekä	
pystymme	laajentamaan	ja	ennakoimaan	muutoksia.	

6.		 Palvelu	sopii	yrityksellesi,	jos	palvelimiin,	ohjelmistolisenssei-
hin	ja	päivityksiin	ei	haluta	investoida	suuria	summia.

7.		 Älä	ylikuormita	IT-osastoasi	nykyisen	ERP-järjestelmän	
	 ylläpidon	ja	päivitysten	takia.	

8.		 Kun	yrityksen	palvelin	sijaitsee	järjestelmän	toimittajan		
konesalissa	yrityksen	oman	varaston	sijaan,	on	myös		
yhteys	suojattu	ja	turvallisuusluokitusten	mukainen.		
Konesaliin	kulkee	yleensä	useita	runkolinjoja,	joten	vaikka	
yksi	menisikin	jostain	syystä	poikki,	tiedonsiirto	ei	katkea.	

9.		 Halpaako	omalla	palvelimella?	Kun	lasketaan	kaikki		
laitteiston	ja	ohjelmistojen	päivityksiin	sekä	ylläpitoon		
kulutettu	aika,	työ	ja	raha,	nousevat	kustannukset	äkkiä	
paljon	korkeammalle	verrattuna	sovelluspalveluna		
toimivan	ERP:n	kuukausimaksuun.	

10.	Omalta	palvelimelta	ulkoistukseen?	Itse	järjestelmän	siirto	
aiheuttaa	yleensä	vain	kertaluontoisen,	tietokantojen	siirros-
ta	aiheutuneen	kulun,	mutta	tavallisesti	kaikki	muu,	kuten	
käyttö	ja	järjestelmän	ylläpito	kuuluvat	kuukausimaksuun.
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