
Infoaamu:

Tehokasta raportointia ja data-analytiikkaa pk-yrityksille

o Miksi analytiikka on tärkeää?

o Case esimerkkejä.

o Raportointia johdolle Power BI:n avulla

o Q & A
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• Rajapinnat ja pilvipalvelimet mahdollistavat tehokkaan tiedon varastoimisen sekä yhdistämisen.

• Datasta kyetään tekemään havaintoja ja päätöksiä.

• Datalla kyetään myös tekemään nopeita korjauksia, sekä sopeuttamaan toimintaa.

• Automatisoimaan prosesseja.

Miksi analytiikka on tärkeää juuri nyt?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://owl.excelsior.edu/educator-resources/sample-course-activities/sample-course-activities-argument-critical-thinking/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Nykypäivän yrityksen järjestelmäympäristö
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Järjestelmäarkkitehtuuri

Datan siirtäminen

Staging environment
for reporting (raw
data) 

iPaaS – Integrations and 
data lakeLähdejärjestelmä

Lähdejärjestelmä

Lähdejärjestelmä



BI-työkalu automatisoi raportointisi ja tarjoaa 
ajansäästöä sekä arvokasta dataa 
päätöksentekosi tueksi.

BI työkalu on onnistuneesti otettu käyttöön 
kun:
• Organisaation tavoitteet on selkeästi mietitty & 

suunniteltu
• Mittarit on valittu tavoitteiden mukaisesti
• Näkymät on suuniteltu kaikkia osapuolia 

ajatellen.

Mikä on BI-työkalun tarkoitus?

Esimerkki hyvin toimivasta BI-työkalusta:

• Henkilöstö pystyy seuraamaan omaa sekä 
tiiminsä suoriutumista suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. 

• Johtoryhmä pystyy ketterästi allokoimaan 
resurssit reaaliaikaisen datan perusteella.

• Hallitus näkee yhteenvedon kaikista mittareista 
suhteutettuna tavoitteisiin.



greenstep.fi
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Yhdistä kaikkien järjestelmiesi raportointi 
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BI:n hyödyt:

Kaikki data samassa paikassa

Reaaliaikainen raportointi

Näkymien jakaminen kaikille

Vuorovaikutteisten raporttien luominen

Yrityksesi raportoinnin uudistaminen

Datalähtöinen kulttuuri

Parempaa analytiikkaa



Miksi Microsoft Power BI? 

Gartners Leader & Visionary 2017-2020 
& The Forrester Wave Leader
& PCMag.com Editors’ Choice 2018-2019

Kustannustehokas

Käyttäjäystävällinen (melkein kuin excel )

Helposti räätälöitävä ja integroitava

Toimii muiden Microsoft-tuotteiden kanssa

Valtava tukiverkosto

Power BI kehittyy jatkuvasti



Microsoft Power BI on maailman käytetyin
analytiikkatyökalu. BI Book luotiin helpottamaan sen
käyttöönottoa. BI Book luotiin yhdistämällä kokeneiden
data-analyytikoiden rautainen osaaminen sekä tietoteknikot.

BI Bookin avulla Power BI:n käyttöönotto sujuu:
1. laadukkaammin
2. kustannustehokkaammin
3. nopeammin

BI Bookin ominaisuudet: 
1. Data Lake (tietovarasto) kerää tiedot suoraan yli 100

järjestelmästä sekä Microsoftin omien connectoreiden
kautta tuhansista järjestelmistä

2. Valmiit näkymät, analyysit ja raportit, mutta silti täysin
räätälöitävissä

3. Helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja edullinen
ympäristö, jonka sisältö on jaettavissa

4. Asiantuntijoiden tuki tarvittaessa

Power BI:n käyttöönotto helposti BI Bookin avulla



• Prove on oululainen ohjelmistotestausalan 
yritys

• BI Bookin asiakkaana 1,5 vuotta
• Käytössä BI Bookin Netvisor-integraatio

Kokonaiskuva liiketoiminnan johtamiseen – Proven kokemuksia BI Bookista

"Käytännössä tästä työkalusta itselle on 
syntynyt ihan uudenlainen hallinnan tunne. 
Koen, että ne yrityksen kriittiset luvut: 
tuloslaskelmat, taseet, kassavirrat... ovat ehkä
ensimmäistä kertaa 15 vuoden yrittäjäuran
aikana oikein kunnolla hallinnassa ja minun
hyppysissäni." - Antti Niittyviita, CEO

Lue koko asiakastarina

https://get.bibook.com/fi/ajankohtaista/kokonaiskuva-liiketoiminnan-johtamiseen-proven-kokemuksia-bi-bookista


• NomiCam on kuvanlaadun mittaus- ja 
virityspalveluihin erikoistunut yritys

• BI Bookin asiakkaana 1,5 vuotta
• Käytössä BI Bookin Netvisor-integraatio

Tehokkaampaa projektiseurantaa – NomiCamin kokemuksia BI Bookista

"Netvisor yksinään tarjoaa raportoitavan datan
pelkästään numeroina, joita on hyvin vaikea
lukea. BI Book puolestaan visualisoi datan
helposti ymmärrettävään muotoon ja järjestää
automaattisesti asiakkaita ja projekteja
esimerkiksi kannattavuuden
perusteella. Tällaiset sorttailu hommat ovat
hienoja ja auttavat näkemään, mikä on 
tärkeää." - Pentti Väänänen, CEO

Lue koko asiakastarina

https://get.bibook.com/fi/ajankohtaista/tehokkaampaa-projektiseurantaa-nomicamin-kokemuksia-bi-bookista
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Kiitos!
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