
Itseohjautuva ERPTM 
Tutustu ihmislähtöiseen ERP-ratkaisuun,  
joka tehostaa liiketoimintaa.
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Liiketoiminnassa ihmisiä varten – in business for people.
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Digitaalinen vallankumous.
Uudenlainen elämäntapa.  
Uudenlaista liiketoimintaa. 
Digitaalisen vallankumouksen vaikutukset näkyvät kaikkialla.  
Laitteissa ja sovelluksissa, ja jopa autoissa, jotka hoitavat ohjauksen 
puolestamme – innovaatioita on kaikkialla.
Digitaalinen vallankumous on vaikuttanut myös organisaatioiden toimintaan. Uusien mallien ja 
toimintojen ansiosta on voitu luoda uusia, entistä parempia työskentelytapoja. Samalla asiakkaiden 
odotukset kuitenkin kasvavat. 

Yritystoiminnan tempo on nopeutunut ja vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Tarvitaan yrityssovelluksia, 
jotka vastaavat näihin haasteisiin. Niiden on oltava helppokäyttöisiä, tuotettava tulosta ja vapautettava 
aikaa hallinnollisista tehtävistä muuhun työhön.

On aika valita 
uuden sukupolven 
yritysohjelmisto.

Nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä tarvitaan moderneja yrityssovelluksia, jotka on 
räätälöity toimialasi ja henkilöstösi tarpeiden mukaan. Unit4 Business World On! on ihmislähtöinen 
toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka on tarkoitettu alansa huipulle tähtääville organisaatioille. 
Järjestelmän avulla saat tiimisi taidot hyötykäyttöön ja voit ottaa vastaan uudet mahdollisuudet ja haasteet 
– nopeammin, kustannustehokkaammin ja ilman häiriöitä.



Tehty ihmisille. 
Kaiken takana on helppokäyttöisyys. 
Unit4 Business World On! on ainoa 
ERP-ratkaisu, joka on suunniteltu 
alusta lähtien ihmislähtöisille 
organisaatioille. Se mukautuu 
dynaamisissa projekteissa 
työskentelevien ihmisten tarpeisiin, 
eikä käyttäjien tarvitse enää tyytyä 
staattisiin prosesseihin. 

Olemme tutkineet ihmisten työskentelytottumuksia  
ja kehittäneet sen pohjalta ”itseohjautuvan”  
ERP-järjestelmän (Self-driving ERP). Itseohjautuvat autot 
helpottavat kuljettajan työtä. Business World On!  
-ratkaisu tehostaa niin ikään prosesseja 
automatisoimalla tehtäviä, ehdottamalla toimenpiteitä 
ja antamalla tietoa liiketoiminnasta päätöksenteon 
tueksi. Suurin osa tehtävistä hoituu joko lähes tai täysin 
automaattisesti. Henkilöstö voi siten keskittyä tärkeisiin 
ja merkityksellisiin tehtäviin. 

Itseohjautuva ERP-järjestelmämme on yrityksille 
suunnattu selkeä, intuitiivinen ja informatiivinen 
ratkaisu. Se tarjoaa sisältörikkaan ja helppokäyttöisen 
käyttökokemuksen, johon olet tottunut 
henkilökohtaisilla laitteillasi. 

Mitä hyötyä tästä on? Helppokäyttöisyys ja 
kokonaisvaltainen, tehtäväkohtaiset tiedot tunnistava 
käyttökokemus vakuuttavat. Työ sujuu nopeammin ja 
paremmin.

Mikä on itseohjautuvan ERP-järjestelmän salaisuus? 
Moderni teknologia, joka tuntee erikoisalasi ja tarjoaa 
tarvitsemasi tiedot tiiviissä paketissa, jotta voit ajatella 
ja toimia tehokkaammin. Unit4 Business World On! 
hyödyntää digitaalisen vallankumouksen uusimpia 
innovaatioita. Esimerkiksi ennakoivan analytiikan 
avulla monitahoinen tieto voidaan muuntaa älykkääksi 
tiedoksi, jolloin yrityksen sisäinen yhteistyö ja 
päätöksenteko helpottuvat.
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Innovaatioita 
kustannus- 
tehokkaasti ja 
pienemmällä 
riskillä. 

Mukautuu muutoksiin. 

Unit4 Business World On! -ratkaisu perustuu modulaariseen 
arkkitehtuuriin. Voit päivittää haluamasi moduulit silloin kuin 
haluat ja siinä järjestyksessä kuin haluat. Istut kuljettajan 
paikalla. Koko järjestelmää ei tarvitse päivittää, jos 
haluat käyttöösi vain tarvitsemasi toiminnot. Moduuleihin 
perustuvassa järjestelmässä riskit ja kustannukset pysyvät 
alhaisina. Voit ottaa uusia innovaatioita nopeasti käyttöön 
organisaatiossasi. 

Yrityksissä on tehtävä muutoksia 
monenlaisista syistä, esimerkiksi 
yritystoiminnan laajentuessa, 
noususuhdanteen aikana, uusien 
liiketoimintamallien ja yritysostojen 
yhteydessä, käyttökustannusten ja 
toiminnan tehokkuuden parantamiseksi 
tai kiristyvästä taloustilanteesta johtuvien 
leikkausten edessä. 

Kyky muuttua ja mukautua on ehdottoman tärkeää. Tämä pätee ( ja on elinehto) etenkin 
digitaalisessa maailmassa, jossa uusia tilaisuuksia syntyy hetkessä. Voit tarttua uuden 
maailman mahdollisuuksiin, kun käytössäsi on ohjelmisto, joka mukautuu jatkuvasti tilanteen 
mukaan. Tarvitset ratkaisun, jonka avulla organisaatiosi saavuttaa ja ohittaa ne yritykset, jotka 
yrittävät pitää kiinni etumatkastaan.

Siksi Business World On! on suunniteltu joustavalle perustalle, joka laajenee yrityksesi 
kehittyessä. Sen ainutlaatuisen arkkitehtuurin ansiosta henkilöstösi pystyy vastaamaan 
muuttuviin markkinatilanteisiin, hallitsemaan resursseja ja mukauttamaan toimintaa uusien 
sääntöjen ja määräysten mukaisesti kustannustehokkaammin ja ilman häiriöitä. Tiedot, 
työnkulut ja analyysit on integroitu järjestelmään saumattomasti, joten muutokset otetaan 
automaattisesti huomioon koko ohjelmistossa. Yrityksesi sovellukset pysyvät henkilöstösi 
ripeässä tahdissa ja auttavat täyttämään asiakkaittesi vaatimukset. 



Monipuoliset hyödyt. 

Taloushallinto
Taloushallintotiimisi arvostaa monipuolista 
kirjanpitojärjestelmää, jonka avulla kirjanpito sujuu 
luotettavasti. 

Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta
Kattava palvelu sisältää henkilöstöhallinnon kaikki 
osa-alueet työsuhteen alusta loppuun saakka, 
osaamisen ja osaajien johtamisesta palkanlaskennan 
prosesseihin. Työt hoituvat järjestelmällisesti ja 
hallitusti – kaikissa tilanteissa. 

Suunnittelu, budjetointi ja ennusteet
Unohda erillisten laskentataulukoiden viidakko ja anna 
tiimisi käyttöön yhteiset, joustavat suunnittelu-  
ja budjetointiratkaisut.

Hankintaprosessien hallinta
Selkeytä hankintaprosessia ja minimoi kustannukset 
pitäen samalla kaikki langat tiukasti käsissäsi. 

Projektinhallinta
Optimoi, automatisoi ja hallitse prosesseja 
integroidulla ja kattavalla projektinhallintaratkaisulla.

Palvelutarjonnan hallinta
Esimiehet, puhelinpalvelun henkilöstö ja etätyöntekijät 
voivat käyttää samaa, yhteistä asiakastietokantaa 
kaikkialla.

Kiinteistöhallinta
Ennakoivan kiinteistöjen kunnossapidon avulla hoidat 
kiinteistöjäsi ja säästät aikaa ja rahaa.

Tärkeimmät ominaisuudet               
Business World On! on yhtenäinen, 
integroitu, pilvipohjainen  
ERP-ratkaisu koko organisaatiosi 
hallintaan.
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Unit4 People Platform -alusta. 

Yksilöllinen käyttökokemus
Selkeä, tyylikäs käyttöliittymä on helppokäyttöinen. Vain olennainen sisältö 
näkyy, ja pysyt ajan tasalla kaikilla laitteillasi.

Liiketoiminnan työkalut
Toimialakohtaiset työkalut hoitavat liiketoiminnan end-to-end-prosessit, jotka 
on räätälöity niin etualalla tapahtuvan työn kuin taustaprosessienkin tarpeisiin.

Ennakoiva sisältö
Itseohjautuva ERP-järjestelmämme perustuu uusimpaan ennakoivaan 
teknologiaan valikoiden käyttöösi olennaista tietoa älykkäästi. Näin 
päätöksenteko, prosessit ja yhteistyö toimivat saumattomammin.

Joustava perusta
Ohjelmisto ymmärtää niin pienen kuin monitahoisenkin liiketoiminnan ytimen 
ja hoitaa liiketoimintaprosessejasi tehokkailla ja joustavilla säännöillä sekä 
raportointi- ja analysointityökaluilla.  

Monet organisaatiot 
huomaavat olevansa  
ERP-ohjelmansa kahleissa. 
Unit4 Business World On! 
eroaa edukseen.  
People Platform -alusta 
on ihmislähtöinen ratkaisu, 
joka tehostaa ERP-
järjestelmän toimintaa ja antaa 
palveluorganisaatioille vapauden 
mukautua tuleviin tarpeisiin.

People Platformin 4 ominaisuutta



Valinnanvapaus on käyttäjällä
Unit4:n ERP-järjestelmä yksinkertaistaa organisaatiosi 
prosesseja antaen samalla henkilöstösi keskittyä 
tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelmää voidaan käyttää 
eri laitteilla, ja ratkaisut optimoidaan juuri sillä hetkellä 
ja kyseisessä paikassa tehtävää työtä varten. Kun 
yrityksesi asiantuntijat ovat matkoilla, he voivat hoitaa 
kulu- tai työaikaseurannan kätevästi älypuhelimillaan 
tai tableteillaan. Toimistossa työskennellessään 
asiantuntijat voivat valmistella budjetin, laatia tarkan 
projektisuunnitelman ja kohdentaa resursseja 
tietokoneillaan. 

Mobiilikäyttö on ensisijainen lähtökohta kaikissa 
ratkaisuissamme. Haluamme varmistaa, että työkalumme 
ovat optimaalisella tavalla henkilöstösi tukena myös 
matkoilla ollessa. Tarjoamme organisaatiosi jokaisen 
työntekijän käyttöön käyttöliittymän, jonka ulkoasu ja 
formaatti on optimoitu kunkin käyttötilanteen tarpeisiin. 
Ratkaisun taustalla oleva People Platform varmistaa 
jatkuvasti, että asiaankuuluvat tiedot esitetään selkeästi  
ja täydellisinä.

Pilvipalvelut omassa tahdissasi 

Uuden sukupolven Pilvipalvelut omassa tahdissasi 
-toimintamallimme on turvallinen tapa siirtää 
organisaatiosi tiedot pilveen hallitusti – haluamallasi 
nopeudella.

Kaikissa vaihtoehdoissa on yhtä monipuoliset toiminnot valitsemastasi 
käyttöönottotavasta riippumatta. Ratkaisu on:

• Joustava: Voit valita itse, siirretäänkö ratkaisusi pilveen ja milloin siirto 
tapahtuu – äärimmäisen vähällä vaivalla.

• Standardoitu: Nopea ja kustannustehokas implementointi, 
vaivatonta käyttää.

• Heti käyttövalmis: Ohjelmisto on viiveettä käytettävissä missä ja 
milloin vain, millä tahansa laitteella.

• Liiketoiminnan jatkuvuus: Voit hyödyntää uusimmat innovaatiot heti pilvivaihtoehtojen ansiosta  
– ilman lisäkonfigurointia tai laajaa testausta.

Kun toteutat pilvipalvelut omassa tahdissasi, hallitset pilvipalvelun toimintoja kaikilta osin ja valitset tiedonsiirron 
ajankohdan itse.
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