
Abilitan asiakkaille automaattiseen talousraportoin-
tiin siirtyminen ei juurikaan tuota päänvaivaa, sillä me 
hoidamme kaikki XBRL:ään liittyvät tekniset asiat ja 
toteutamme järjestelmän käytön koulutuksia asiak-
kaillemme, jotta järjestelmä tulee heille tutuksi. Unit4 
Business Worldin käyttäjien ei tarvitse huolehtia missä 
muodossa luvut lähtevät (XBRL), vaan järjestelmä hoi-
taa luvut vaadittuun muotoon automaattisesti. 

Mikä on Unit4 Business World?
Unit4 Business World on kehitetty julkisia organisaa-
tioita varten ja se on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi 
alusta alkaen. Skaalautuvat ja joustavat ohjelmistorat-
kaisut on räätälöitävissä kaikkien kuntien tarpeisiin.

Unit4 BW:n ansiosta saat kaikki raportit kätevästi 
samasta järjestelmästä. Ei integrointeja, ei tietojen 
siirtoa eikä erillistä raportointijärjestelmää.

Unit4 Business World on joustava toiminnanohjausjär-
jestelmä, jota on helppo muokata organisaation eri-
tyistarpeiden ja muuttuvien olosuhteiden mukaan. Kun 
organisaation kaikki keskeiset toiminnot on integroitu 
samaan ohjausjärjestelmään, yhteen toimintomoduuliin 
tehty muutos siirtyy automaattisesti myös järjestelmän 
muihin osiin.
 
Unit4 Business World on Pohjoismaiden käytetyin 
ERP-ratkaisu julkisella sektorilla ja täysin lokalisoitu 
Suomen kuntasektorille.
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Unit4 Business World-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt
• Eri osa-alueiden vaiheittainen käyttöönotto – Hallittu ja perusteellinen kartoitus sekä siirtymävaihe.
• Kaikki tieto samassa järjestelmässä - Parantaa organisaation tehokkuutta ja raportointia.
• Yksi ainoa kirjautuminen, yksi ainoa käyttöliittymä – Helppo käyttää.
• Sama rakenne ja samat perustiedot koko järjestelmässä – Ei päällekkäisyyksiä.
• Monipuoliset ja räätälöitävät raportit - Ajantasaista ja relevanttia tietoa päätöksentekoon.
• Käyttäjän muokattavissa - Kustannustehokas ja joustava.
• Kattavat työnkulun määritykset – Prosessien hallinta ja ohjaus.
• Kuntaomisteisen hankintayhtiön kilpailuttama - In-house hankinta mahdollinen.

Lisäksi
• Leikkaat veronmaksajien taakkaa - ensiluokkaisia toiminnallisuuksia kilpailijoita huomattavasti pienem-

millä kokonaiskustannuksilla.
• Palvelet kuntalaisia paremmin - intuitiivinen mobiiliteknologia yhdistettynä tehokkaisiin rarportointi- 

ja analytiikkatyökaluihin tehostaa työntekoa.
• Vapautat virkamiesten potentiaalin - Prosessien automatisointien ja itsepalvelun avulla työntekijät 

voivat keskittyä monimutkaisempiin työtehtäviin, mikä tuottaa lisäarvoa ja parantaa työtyytyväisyyttä.
• Käytät tietoja turvallisesti - tietoturvariskitöntä läpinäkyvyyttä sekä pilvipalveluna että asiakkaan toimi-

tiloihin asennettuna palveluna.

Unit4 Business World sisältää ratkaisut seuraaviin ydintoimintoihin:


