
10 SYYTÄ VALITA VISMA 
JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI 

Toiminnanohjaus 
Taloushallinto 

HR ja palkanlaskenta 
CRM asiakkuudenhallinta 

Konsultointi ja lakipalvelut 
Hankinta ja perintä 



Paraskaan ohjelmisto tai palvelu ei auta sinua 
liiketoiminnassasi, jos se ei vastaa yrityksesi 
tarpeisiin tai sen käyttöönotto epäonnistuu.  
 
Oikean kumppanin kanssa saat ohjelmistostasi 
parhaan hyödyn. Esitämme tässä materiaalissa 
10 perustetta, miksi Visma on varma valinta 
hankkiessasi yritysohjelmistoa ja sen 
toimittajaa. 

VISMA SOFTWARE OY 



1. Visma on sopivan kokoinen järjestelmätoimittaja 

Yrityksesi kannalta on tärkeää, että 
järjestelmätoimittajalla on riittävät resurssit 
ohjelmistosi jatkuvaan kehitykseen. 
 
Pohjoismaiden johtavana yritysohjelmistojen ja 
–palveluiden toimittajana Vismalla on 
merkittävät voimavarat kehittää ohjelmistoja 
muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden 
mukaisesti.  
 
Ja vaikka olemme osa suurta konsernia, Visman 
asiakkaana saat henkilökohtaista palvelua ja 
käyttötukea aina suomenkielellä. 



Yritykset uusivat toiminnanohjausjärjestelmän 
keskimäärin kymmenen vuoden välein. Siinä ajassa 
yrityksen koko ja tarpeet saattavat ehtiä muuttua 
merkittävästi suuntaan jos toiseen. 
 
Visma panostaa skaalautuviin järjestelmiin, joten voit 
helposti kasvattaa käyttäjien määrä tai ottaa käyttöön 
uusia toimintoja aina tarpeen mukaan. Joustavien 
hinnoittelumallien avulla et myöskään maksa turhasta. 

2. Ohjelmistomme skaalautuvat tarpeesi mukaan 



Pilvipalveluna tarjottavat ohjelmistot ovat helppoja ylläpitää, 
sillä järjestelmätoimittaja vastaa niiden versiopäivityksistä, 

tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. 
 

Visman ohjelmistot toimivat pilvipalveluna tai pilvessä Visma 
Sovelluspalvelun avulla. Näin laitteistoihin, omaan it-tukeen ja 

ohjelmistolisensseihin ei tarvitse sitoa omia resursseja. 

3. Ohjelmistojemme ylläpito on huoletonta 



Kun yritysohjelmisto ja -palvelut 
hankitaan samasta talosta, 
varmistetaan saumaton yhteistyö. 
 
Hankkiessasi Visman 
toiminnanohjausjärjestelmän voit 
samalla ulkoistaa taloushallinnon tai 
sen osaprosessin Visman 
tilitoimistoille. Tällöin Visman 
tilitoimistoammattilaiset toimivat 
kiinteänä osana talousosastoanne.  

4. Saat asiantuntijapalvelut samasta talosta 



Käyttöönottoprojektilla on suuri merkitys siihen, että ohjelmistosta 
saadaan kaikki tavoitellut hyödyt irti. 

 
Visman PROVIS -projektinhoitomallin avulla varmistamme, että 

projekti etenee aikataulussa oikeiden vaiheiden kautta, ohjelmisto 
integroidaan yrityksesi liiketoimintastrategian mukaisesti ja 

henkilökuntasi osaa käyttää sitä tehokkaasti heti alusta alkaen. 

5. Panostamme käyttöönottoprojektiin 



Hyvä järjestelmätoimittaja osaa esittää sinulle 
oikeat kysymykset uuden ohjelmiston 
tarvekartoituksen yhteydessä ja osaa myös 
vastata suoralta kädeltä sinua askarruttaviin 
asioihin. 
 
Visma on tärkein ERP-kumppani Suomessa 17% 
markkinaosuudella*. Yli 50 000 suomalaisen 
asiakkaan turvin asiantuntijoillamme on vahva 
kokemus ja näkemys parhaista ratkaisuista ja 
toimialakohtaisista erityispiirteistä. 

6. Markkinajohtajan asiantuntemus 

*Lähde: Aara ERP-markkinatutkimus 2012. Kohderyhmä: 10 – 1000 henkilöä työllistävät yritykset ja/tai liikevaihto 1-200 milj. EUR (270 vastaajaa). 
 



Toiminnanohjausjärjestelmässä on tärkeää, että kaikki yrityksen 
ulkopuoliset sidosryhmät ja heidän kanssaan käytettävät järjestelmät 

saadaan integroitua yrityksesi yhteiseen järjestelmään. 
 

Visman toiminnanohjausjärjestelmissä kaikki perustoiminnot on 
valmiiksi integroitu Visman omilla ratkaisuilla. Tarvittavia 3 osapuolen 

integraatioita varten tarjoamme valmiiksi kuvatut rajapinnat. 

7. Valmiit integraatiot ja rajapinnat 



8. Kattavat konsultointi- ja koulutuspalvelut 

Ohjelmiston käyttöönotto vaatii aina yrityskohtaisia määrityksiä ja 
henkilöstön kouluttautumista, jotta liiketoiminta sujuisi tehokkaasti. 

 
Visman omat järjestelmäkonsultit opastavat käyttöönotossa. 

Järjestämme säännöllisesti myös ohjelmistokohtaisia koulutuksia 
varmistaaksemme, että työntekijäsi osaavat käyttää ohjelmistoa 

mahdollisimman tehokkaasti myös tulevaisuudessa. 



Hankkiessasi toiminnanohjausjärjestelmää on syytä varmistua siitä, 
että arki toimittajan kanssa on mutkatonta. 

 
Visman asiakkuus ei lopu ohjelmiston käyttöönottoprojektiin. 

Suomalaiset asiantuntijamme auttavat aina kun ohjelmiston käytössä 
herää kysymyksiä. Omistautuneet asiakaspalvelijamme pyrkivät 

löytämään ratkaisun ongelmaasi niin puhelimessa kuin verkossakin.  

9. Omistautunut asiakaspalvelu 



Muuttuvien lakisäädösten ja markkinoiden myötä ohjelmistojen täytyy 
olla jatkuvasti ajan tasalla. Järjestelmätoimittajalta kannattaa vaatia 

myös käyttöjärjestelmien helppokäyttöisyyttä ja pilvipalveluiden 
tuomia uusia mahdollisuuksia. 

 
Visma haluaa olla edelläkävijänä nykyaikaisten yritysohjelmistojen 
toimittajana. Tämän vuoksi panostamme ohjelmistojen jatkuvaan 
kehitykseen jopa 18% koko konsernin liikevaihdosta ja tuomme 

markkinoille myös arjen joustavuutta lisääviä älypuhelinsovelluksia. 

10. Kehitämme ohjelmistojamme jatkuvasti 



Oppaita järjestelmähankkeisiin 

Visman tietopankista saat apua tarvitsemiesi ohjelmistojen 
ja palveluiden valintaan. Asiantuntijoidemme artikkelit, 
oppaat ja webinaarit auttavat sinua parhaan ohjelmisto- ja 
palvelukokonaisuuden valinnassa ja käyttöönoton 
suunnittelussa. 
 
 

Tietopankin oppaita, muun muassa: 

Tutustu osoitteessa visma.fi/tietopankki 



VISMA SOFTWARE OY 
Ota yhteyttä meihin numerosta 010 756 20 

 


