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Kustannustehokkuutta ilman 
kompromisseja julkishallinnon 
organisaatioille suunnatulla 
toiminnanohjausratkaisulla
Unit4 Business World On! -ohjelmisto on täysin integroitu toiminnanohjausratkaisu (ERP) 
julkishallinnon tarpeisiin. Se on suunniteltu dynaamisille palveluorganisaatioille, jotka 
toimivat toistuvien ja jatkuvien muutosten keskellä.

Ohjelmistoratkaisun ansiosta julkishallinnon 
organisaatiot voivat luottaa siihen, että taloutta 
ja operatiivisia toimintoja koskevat tiedot ovat 
aina luotettavia ja että prosessit hoituvat sujuvasti 
myös taloudellisesti epävakaina aikoina tiukkojen 
budjettirajoitusten puitteissa. Business World 
On! -ratkaisun ehdottomat edut julkishallinnon 
organisaatioille ovat: 

• Luotettavuus – päätöksentekoa voidaan parantaa 
reaaliaikaisilla ja tarkoilla taloustiedoilla. 

• Läpinäkyvyys  – erilaisten ja jatkuvasti muuttuvien 
sääntöjen sekä veroraportoinnin vaatimusten 
noudattaminen on varmistettu. 

• Tehokkuus – virhealttiit manuaaliset prosessit on 
karsittu pois ja työnkulkuja automatisoitu toiminnan 
tehostamiseksi. 

Suunniteltu ihmisille 
Business World On! -toiminnanohjausjärjestelmä on 
suunniteltu käyttäjää silmällä pitäen. Ratkaisu auttaa 
parantamaan organisaation tehokkuutta, koska oikeat 
tiedot ovat aina tarvittaessa saatavilla. Näin myös 
hallinnollisen työn määrä kevenee. Nykyaikaisilta 
julkishallinnon organisaatioilta edellytetään ketteryyttä ja 
kykyä vastata jatkuvasti muuttuviin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi:

• hallinnolliset muutokset ja uudelleenorganisoinnit

• julkiset tietokartoitukset 

• vaihtelevat rahoituksen tasot ja rakenteet 

• muuttuvat hallinnolliset ja veroraportointiin liittyvät 
vaatimukset 

• sisäiset uudelleenorganisoinnit ja rakennejärjestelyt 

• uusien palveluiden joustava toteutus ja sujuvat 
liiketoimintaprosessit.

Liiketoiminnassa ihmisiä varten - in business for people.



Julkishallinnon työntekijöiltä edellytetään 
organisaation kannalta hyviä strategisia päätöksiä 
ja resurssien käytön maksimointia. Lisäksi heidän 
on pystyttävä vastamaan monien eri sidosryhmien 
raportointia koskeviin vaatimuksiin. Business World 
On! tarjoaa tukea seuraavin tavoin: 

• Yhteistyö – tehottomien, erillisten järjestelmien 
korvaaminen yhdellä järjestelmällä, jotta työntekijät 
voivat tehdä yhteistyötä missä tahansa. 

• Tehokkuus ja tarkkuus – manuaalisten prosessien ja 
ad hoc -laskentataulukoiden karsiminen.

• Käytettävyys – nopea pääsy olennaisiin ja tarkkoihin 
tietoihin eri mobiililaitteilla. 

• Joustavuus – prosessinhallinnan ja muutosten 
helppo ja nopea valvonta. 

• Liiketoiminnan työkalut – kattava valikoima valmiita 
ja ad hoc- raportointitoimintoja.

Kattava, integroitu ratkaisu 
Business World On! on täysin integroitu 
työkalukokonaisuus. Erityisesti julkishallinnon kannalta 
tärkeitä ovat seuraavat reaaliaikaiset, yritystasolle 
suunnatut työkalut:  

• Pääkirja, osto- ja 
myyntireskontra 

• Rahoitukseen 
liittyvä kirjanpito 
(yleishyödylliset yhteisöt) 

• Käyttöomaisuuteen 
liittyvä kirjanpito 

• Kiinnitykset 
• Kirjanpito ja varojen 

tarkistus 
• Top down -budjetointi 
• Työntekijän itsepalvelu 

• Palkkahallinto
• Maksujen käsittely ja 

kassatoiminnot
• Tulonsaanti ja tulojen 

kohdentaminen
• Hankinnat ja ostot 
• Matka- ja kululaskut
• Ajoneuvojen hallinta 
• Dokumenttien  

arkistointi 

Paranna luotettavuutta 
Ratkaisumme mahdollistaa reaaliaikaiset taloustiedot 
soveltuvassa, ymmärrettävässä ja tarkassa muodossa:

• Supista kuluja ja hallitse budjetteja varojen 
tarkistuksen avulla. 

• Hoida raportoinnit erilaisten ( ja usein muuttuvien) 
säädöksistä vastaavien viranomaisten ja 
toimeksiantajien asettamien vaatimusten mukaisesti.

• Seuraa apurahojen käyttöä reaaliajassa ja varmista 
yhteensopivuus rajoitettujen apurahojen kanssa. 

• Paranna palvelutasoa tehostamalla tiedonjakoa koko 
organisaatiossa. 

• Varmista tietojen eheys vankalla tietoturvalla, 
valvotulla pääsyllä ja aukottomalla seurannalla. 

Paranna läpinäkyvyyttä 
Ohjelmistomme avulla näet organisaatiosi vallitsevan 
taloustilanteen milloin ja missä vain. Voit luottaa siihen, 
että tiedot pitävät paikkansa. 

• Tunnuslukujen seuranta rooleihin perustuvissa 
näkymissä, verkossa ja mobiililaitteilla. 

• Nopea ja tarkka liiketoiminnan raportointi useiden 
valmiiden raportointipohjien ja tehokkaiden 
toimintojen avulla. 

• Tapahtumien jatkuva seuranta ja hälytykset, joiden 
avulla voidaan reagoida nopeasti tilanteisiin 
– esimerkiksi lähestyviin budjettirajoihin tai 
määräaikoihin. 

• Vastuualueet ja hyväksynnät sisältävä kattava 
seuranta minkä tahansa prosessin eri vaiheissa. 

• Budjettitarkistusten automatisointi varojen ( ja 
rajoitusten) saatavuuden seurantaan sekä ohjelman 
tai toiminnon hyväksyminen ennen tilauksen 
tekemistä.

Paranna tehokkuutta 
Ratkaisumme tehostaa hallinnollisia prosesseja, karsii 
manuaalisia tehtäviä ja vapauttaa henkilöstön aikaa 
lisäarvoa tuottaviin tehtäviin: 

• Tarjoa työntekijöiden käyttöön verkkopohjaisia 
itsepalvelutyökaluja työajan, kulujen ja hankintojen 
seurantaan (reaaliaikainen varojen tarkistus ja 
ennakoivat toiminnot).

• Luo paperittomia hyväksymisprosesseja ja tallenna 
skannatut liitedokumentit yhteen arkistoon. 
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• Maksimoi prosessien tehokkuus, tunnista 
pullonkaulat ja tee tarvittavia muutoksia. 

• Minimoi tarve kolmansien osapuolien työkaluille ja 
yksinkertaista IT-ympäristöä ja huoltosopimuksia. 

• Integroi ratkaisu muihin järjestelmiin 
standardipohjaisten käyttöliittymien kautta. 

Helppo pääsy tärkeisiin tietoihin 
Kaikki ERP-järjestelmät soveltuvat tietojen 
keräämiseen ja tallentamiseen. Business World On!  
-ratkaisu poikkeaa muista kuitenkin siinä, että 
sen avulla nämä tiedot on mahdollista saada ulos 
järkevässä muodossa. Käyttäjäystävällisten kysely- ja 
raportointityökalujen ansiosta käyttäjällä on pääsy 
kaikkiin tarvittaviin liiketoimintatietoihin. IT-osaston 
apua ei juurikaan tarvita.

People Platform -alusta: Ainutlaatuisen 
arkkitehtuurin tarjoamaa ketteryyttä 
Unit4:n ohjelmistojen ketteryyden salaisuus piilee 
People Platform -alustan joustavuudessa. Se 
mahdollistaa yhteydenpidon ja yhteistyön tekemisen 
ilman tyypillisiä digitaalisuuden aiheuttamia 
hidasteita. Käyttäjät voivat tehdä yksinkertaisia 
muutoksia järjestelmään milloin tahansa ja kehittää 
sitä muuttuvien liiketoimintatarpeiden mukaan myös 
pitkään alkuperäisen asennuksen jälkeen. Kaikki 
tämä pienin mahdollisin kustannuksin ilman tarvetta 
turvautua kalliisiin ja rajallisiin IT-resursseihin. 

Työskentele älykkäämmin 
Unit4:n People Platform -alusta tarjoaa täysin uusia 
toiminnallisuuksia, jotka on suunniteltu ihmisten 
tarpeita ajatellen ja jotka mahdollistavat uusimpien 
teknologioiden (kuten sosiaalisen median, mobiili- 
ja pilvipalvelujen, ennakoivan analytiikan ja big datan) 
hyödyntämisen. Se tarjoaa käyttäjilleen tärkeitä etuja:

• Tarjoaa uusia mahdollisuuksia – Intuitiivinen pääsy 
tarvittaviin tietoihin. Tuottavuus ja käyttöönotto 
paranevat odotusten mukaisesti, kun tiedot ovat 
saatavilla kaikkialla.

• Tukee liiketoimintaa – Integroidut, heti käyttövalmiit 
toiminnot ja joustava tuki.

• Vahvistaa digitaalisuutta – Yksinkertaistetut 
liiketoimintaprosessit ennakoivan analytiikan 
ansiosta.

• Mahdollistaa muutokset – Joustavat 
toiminnallisuudet, joiden ansiosta muutoksiin 
voidaan reagoida helposti ja nopeasti.

Useiden käyttöliittymien ansiosta integrointi 
yrityksen sisäisiin ratkaisuihin käy helposti. 
Lisäksi helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän 
toiminnallisuuksien avulla käyttäjät voivat tehdä 
muutoksia ja päivityksiä itse kuormittamatta rajallisia 
IT-resursseja monimutkaisilla teknisillä prosesseilla.

Pilvipalvelut omassa tahdissasi
Business World On! –ratkaisu on rakennettu uusinta 
teknologiaa hyödyntäen, joten se pysyy ajan 
tasalla esineiden internetin (IoT) kanssa. Ohjelmisto 
integroituu tehokkaasti organisaation käytössä 
oleviin teknologioihin. Tarjoamme julkishallinnon 
organisaatioille tietoturvaa ja joustavuutta, jota ne 
edellyttävät voidakseen ottaa pilvipalveluita käyttöön 
niille sopivassa tahdissa. 

Todistettuja saavutuksia
Unit4 kuuluu johtaviin maailmanlaajuisiin palvelualan 
toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tarjoajiin. Unit4 
palvelee eri aloilla toimivia asiakkaita, joiden tavoitteena 
on palvella ihmisiä ja hallita jatkuvaa muutosta. 

Asiakkaisiimme lukeutuu ympäri maailman 
tuhansia edelläkävijän asemaa tavoittelevia kuntia, 
yliopistoja ja palvelualan yrityksiä, jotka tarvitsevat 
ketterään muutoksen hallintaan soveltuvan 

toiminnanohjausjärjestelmän.



Unit4
Unit4 on johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja palvelualan yrityksille. Meillä työskentelee yli 4 200 
ammattilaista ympäri maailman ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 500 miljoonaa euroa. Unit4 toimittaa 
toimialakohtaisia ERP-järjestelmiä ja yrityssovelluksia. Unit4-ratkaisuja käytetään tuhansissa organisaatioissa 
esimerkiksi asiantuntijapalvelu- ja koulutusaloilla, ei-kaupallisissa järjestöissä sekä kiinteistöhallinnan, 
tukkukaupan, taloushallinnon ja julkisten palveluiden aloilla. 
Unit4 on liiketoiminnassa ihmisiä varten – in business for people.
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Asiakkaidemme antamaa palautetta.

“   Unit4:n ansiosta olemme 
pystyneet hajauttamaan 
operatiivisen päätöksenteon 
kannalta olennaisten 
raporttien laadintaa. Tietoa on 
mahdollista jäsentää päällikkö- 
ja käyttäjätasolla. Tämä tukee 
oikea-aikaista päätöksentekoa 
liiketoiminnassamme. Meidän 
kannaltamme tärkeä etu on se, 
että tiedot pitävät paikkansa 
organisaation kaikilla kahdeksalla 
osastolla. Lisäksi loppukäyttäjälle 
tarjoutuu mahdollisuus ottaa 
vastuuta.”

Talousjohtaja, Langleyn kunta  

“  Olemme erittäin tyytyväisiä 
vaihdettuamme Business 
World On! -ratkaisuun. 
Saimme kattavan ja tehokkaan 
taloushallinnon työkalupaketin, 
jonka avulla voimme mukautua 
joustavasti muutokseen 
kaupunkimme kasvaessa.” 
Talouspalveluiden johtaja,  
St. Albertin kaupunki   

“  Business World tukee kaupungin liiketoimintoja meille sopivalla 
tavalla. Pystymme sopeutumaan uusiin tilanteisiin helposti ja 
nopeasti.” 
Yritysten tukipalveluiden johtaja, Port Coquitlamin kaupunki

“ Business World On! 
-ratkaisun ansiosta 
ajattelemme strategisemmin. 
Ja koska käytössämme 
on nyt lukuisia työkaluja, 
haluamme  jatkuvasti 
parantaa ja kehittää 
järjestelmää.”
Tietoteknologiajohtaja,  
Port Moodyn kaupunki   
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