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Epicor pitää mobiliteettia tulevaisuuden avaintekijänä 

 
Mobiiliviestinnän yleistyminen on yksi aikamme merkittävimmistä kehityskaarista. 

Yritysten tehokkuuden parantajana sillä on suuri potentiaali. 

VANTAA, 28.11.2013 
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation pitää mobiliteettia yhtenä 
tärkeimmistä muutosajureista yrityksille tänä vuonna, erityisesti kun pilvipalvelut ovat samaan 
aikaan yleistyneet. Seuraavan kahden vuoden aikana IT:n ennustetaan tulevan 
kuluttajakeskeisemmäksi, ratkaisujen koneelta koneelle -pohjaisemmiksi, mobiilin 
yritysturvallisuuden sekä mobiiliapplikaatioiden nostaessa myös päätään. 

Tutkimusyritys Gartnerin viime keväänä julkistaman raportin1 mukaan mobiililaitteet ovat tänä 
vuonna ohittamassa pöytätietokoneen suosion Internet-alustana. Mobiilisti hoidettavien asioiden 
merkitys yritysten kannalta on ollut valtava. Uusia mahdollisuuksia on auennut mm. kulujen 
leikkaamisessa, työnteon tehokkuudessa, markkinatutkimuksen saralla sekä palvelun laadun 
varmistamisessa. Ciscon tekemässä white paperissa ennustetaan yritysten mobiilipohjaiselle 
liikenteelle 65 prosentin vuosittaista kasvutahtia vuoteen 2016 mennessä.2 
– Meidän ratkaisumme asiakkaiden kasvavaan kysyntään on erityisesti yritysten mobiilitarpeisiin 
suunnitellut ohjelmistot. Käyttöönoton helppous sekä mobiililaitteiden ja -palvelujen hallinta on 
olennaisen tärkeää, erityisesti jos yritys toimii useissa kaupungeissa tai eri maissa. Business 
inspired -lähestymistapamme perustuu asiakaskeskeisyyteen. ERP-järjestelmämme, joka on 
kehitetty yritysten liiketoiminnallisten tarpeiden perusteella ja viimeisimmän teknologian pohjalle, 
on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Ratkaisuamme hyödyntämällä yritykset voivat mm. 
hallita ja parantaa työntekijöiden, prosessien ja infrastruktuurin tuottavuutta suuremman kasvun 
saavuttamiseksi. Mitä tulee ERP-järjestelmiin, mobiliteetti on tulevaisuuden avainsana, 
kommentoi Epicorin Suomen aluejohtaja Matti Pulla.  

On arvioitu, että langattomat ja mobiilit laitteet menevät käytöllään ohi perinteisemmistä, 
kiinteistä laitteista vuoteen 2016 mennessä. Vuoteen 2017 mennessä kiinteiden laitteiden 
osuuden IP-liikenteestä on arvioitu olevan noin 45 prosenttia, kun taas Wi-Fi- ja mobiililaitteiden 
vastaava osuus on 55 %. Vuonna 2012 kiinteiden laitteiden vastaava osuus oli vielä 59 
prosenttia. Mobiliteetin menestyskulku ei selity pelkästään ohimenevällä trendillä tai 
käyttömukavuudella. Tutkimusten mukaan sillä on merkittävä ja positiivinen vaikutus 
tuotteliaisuuteen.3 Aberdeen-konsernin mukaan yritysten tarve ERP-järjestelmään, johon on 
välitön pääsy, johtuu yritysten halusta leikata kulujaan tehokkuuden kautta. Tehokkuus kasvaa 
välittömästi käytössä olevan ERP-järjestelmän avulla, erityisesti yrityksissä, joilla on toimintaa 
useissa maissa tai työntekijöitä kentällä. Päätöstenteko on nopeaa ja asiakkaiden tarpeisiin 
pystytään vastaamaan lähes reaaliajassa.4 

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/2429815 

2	  http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-
481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html 

3 http://www.cmswire.com/cms/social-business/gartner-reveals-enterprise-mobility-is-surging-018138.php	  	  



 

 

4	  Aberdeen Group, Mobile ERP in the SME - Growth Through Efficiency and Visibility. May 2013 

 
Epicor lyhyesti 
Epicor Software Corporation on kansainvälisesti toimiva, johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja valmistus-, 
jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Yli 40 vuoden kokemuksellaan Epicor toimittaa innovatiivisia 
ohjelmistoratkaisuja toiminnanohjaukseen (ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjun hallintaan (SCM), 
vähittäismyyntiin (POS), sekä henkilöstöhallintaan (HCM) 20 000:lle asiakkaalle yli 150:een maahan. Epicor tarjoaa 
kattavan palveluvalikoiman samasta lähteestä asiakkailleen paikallisesti, alueellisesti ja/tai kansainvälisesti. 
Yrityksen innovatiivinen historia, alan asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen laatuun kannustavat asiakkaita 
kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ympäri 
maailman.  
www.epicor.com 

Seuraa Epicoria Twitterissä: @Epicor, @EpicorUK, @EpicorEMEA, @EpicorAU, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST ja Facebookissa. 

Epicor ja Epicor-logo ovat Epicor Software Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa. 

Kaikki muut merkit ovat kunkin omistajan omaisuutta. 
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Riikka Saarinen, markkinointipäällikkö 
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