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Visit® 5.0 -julkistus

Onko tässä uusi suomalainen 
maailmanvalloitustuote?

Visit® 5.0 tuo Business Intelligence’n ja Big Da-
ta’n kaikkien ulottuville! Teknovisio Oy haas-
taa alaa tähän asti hallinneet suuryritykset ket-
terällä ja kustannustehokkaalla ratkaisullaan.

Kävijälaskennan kansainvälisen uranuurtajan ja Suo-
men markkinajohtajan Teknovisio Oy:n pilvipalvelu-
na toteutetut palvelusopimukset ovat yltäneet n. 30% 
vuosikasvuun – huolimatta aiemman Visit® 4.3 -palve-
lualustan rajoitteista. Paljon suurempaa vuosikasvua 
on odotettavissa, kun yhtiön monivuotisen tuoteke-
hitysprojektin tulos, Visit® 5.0 SaaS -ohjelmisto sitä 
tukevine laiteratkaisuineen, julkistetaan 19.6.2013. 
Visit® 5.0 on suunniteltu avustamaan strategisessa 
päätöksentekoprosesissa niin PK-sektorilla kuin kriit-
tisenä osana suuryrityksen Business Intelligence eko-
systeemiä.

Kävijävirrat, asiakkaiden käyttäytymisen analysointi ja ostoprosen-
tit ovat nousemassa yhä merkittävimpään asemaan menestysmitta-
reina. Nämä ja monet muut tiedot yhteen Big Data’ksi sulauttava 
Visit® 5.0 ylittää sekä toiminnallisesti että teknillisesti kansainväli-
sen kilpailijatason mahdollistaen kaupan alan kehittämisen entistä 
tehokkaammala tavalla. Tämä asiakaskäynteihin liittyvä uusi liike-
toiminnan kehittämismenetelmä, Visit Intelligence®, on keskeisin 
ja tuottavin osa Business Intelligence -konseptia, sanoo menetel-
män keksijä, Teknovisio Oy:n toimitusjohtaja, Juha Ruohonen.

Visit®-tuote- ja -palveluvalikoima ei ole kuitenkaan ainoastaan 
kaupan alaa varten. Se hyödyttää myös julkishallinnollista sektoria, 
kuten kiinteistöjen ja ulkoilutilojen hallinnoijia auttaen palvelu-
jen kustannustehokkuuden kehittämisessä sekä parantaen samalla 
turvallisuutta ja kansalaisten tyytyväisyyttä.

Teknovisio Oy:n asiakkaille ja muille kutsuvieraille tarkoitettu jul-
kistustilaisuus sisältää useita demonstraatioita sekä asiantuntijoiden 
esityksiä, ja yleisökeskustelulle on varattu runsaasti aikaa. Paikal-
le odotetaan Suomen Kauppakeskuyhdistyksen, Citycon Oyj:n, 

Mikä on Visit® 5.0 SaaS?
Visit® 5.0 SaaS on pilvipalveluna toteutet-
tu raportointi- ja analysointiohjelmisto, 
joka mahdollistaa erilaisten tietotyyppien 
yhdistelyn strategisen päätöksenteon tueksi:

rajoittamaton erilaisten 
datatyyppien määrä

täysin uudistettu Visit Intelligence® 
metodiikkaa palveleva käyttöliittymä

korkea suorituskyky kehittyneen 
skaalautuvuuden ansiosta

monipuoliset API-liitynnät 
eri tietojärjestelmiin

HTML 5.0 pohjainen, mikä 
varmistaa yhteensopivuuden 
useimpiin mobiililaitteisiin

asiakaskohtaisesti räätälöity asiakkaan 
oman palomuurin takana toimiva 
kokonaisjärjestelmä myös saatavilla

suora liityntä moniin kolmannen 
osapuolen laitteisiin (mm. Bricstream- 
ja Irisys-laskenta-anturit).

Aika:
Lehdistötilaisuus ja haastattelut: 

19.6.2013 klo 9–10
Julkistustilaisuus kutsuvieraille: 

19.6.2013 klo 10–17

Paikka:
Sisustustavaratalo Kasvihuoneilmiön 
lasipaviljonki 
Osoite: Palomäentie 2, 09810 Nummi 
Ajo-ohje: Helsinki 75 km, Turku 90 km, 
Valtatie 1 / E18 Helsinki–Turku-moottori-
tieltä liittymästä 20 Nummelle päin 1 km
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Teknovisio Oy toivottaa julkistustilaisuuden osanottajat tervetulleeksi!

Lauri Ruohonen, keksijä 
Kehityspäällikkö, Teknovisio Oy

Juha Ruohonen, keksijä 
Toimitusjohtaja, Teknovisio Oy

Stockmann Oyj:n, Capman Oyj:n sekä Elisa Oyj:n edustajia sekä 
kauppatieteen edustajia Åbo Akademista ja Aalto-yliopistosta. 

Aidon datan perusteella saatuja kokemuksia esitellään; mm. Kasvi-
huoneilmiön omistaja Elisa Palonen kertoo Visit®-kävijälaskennan 
merkityksestä hänen yrityksensä henkiinjäämistaistelun aikana sekä 
Visit® 5.0:n kautta käyttöön saatujen uudenlaisten tietojen hyödyn-
tämisestä yhä haastavammaksi käyvässä taloustilanteessa. Esittelys-
sä ovat myös täysin uudet asiakaskohtaisesti mukautetut ajastetut 
raportit kauppakeskusdatalla.

Videotervehdyksen muodossa tilaisuuteen osallistuu myös liiketoi-
mintatiedon hyödyntämisen ja analysoinnin veteraani, Superanaly-
tics Oy:n toimitusjohtaja, Kalle Heinonen, joka opastaa keräämään 
ja hyödyntämään oikeaa tietoa jatkuvasti kasvavasta datamäärästä.
Myös muita uusia tuotteita esitellään, kuten Visit® Log 5.0 Mobile, 
johon voi kytkeä langattomia laskenta- ja muita antureita.

Teknovisio Oy:n monivuotista kehityshanketta ovat rahoittaneet 
Tekes ja Finnvera.

Tilaisuudessa esitellään myös Teknovisio Oy:n äskettäin hankkimaa videokame-
ratunnistusta hyödyntävää OTOSTM-teknologiaa. Teknovisio Oy jatkaa liiketoi-
mintasiirrossa saatujen asiakkaiden palvelemista lähinnä julkisten ja ulkoilutilojen 
kävijälaskennassa sekä aikoo jatkokehittää OTOS:ta mm. liikennelaskentaan. Tek-
novisio johtaa Mobiroad-hanketta, jossa kehitetään Saaristotien alueen liikenteen 
sujuvuutta sekä palvelujen saatavuutta, ja joka kokoaa yhteen yrityksiä (mm. Siru 
Mobile Oy, Finnferries Oy), tutkimuslaitoksia (Åbo Akademi) ja julkista sektoria 
(Liikennevirasto, Paraisten kaupunki). Hankkeen päärahoittaja on Tekes.

Business Intelligence
Business Intelligence (BI), suomek-
si käännettynä: “liiketoimintatiedon 
hallinta”, on kattona kaikille sellaisil-
le käsityksille ja menetelmille, joilla 
tehostetaan liiketoiminnan päätöksen-
tekoa hyödyntäen faktoihin perustuvia 
tietoteknisiä tukijärjestelmiä. Esittäessään 
dataa, BI käyttää deskriptiivistä statistiik-
kaa, jolla on korkea informaatiotiheys.

Big Data
Big Data tarkoittaa digitaalisten tapah-
tumien synnyttämää jäsentymätöntä 
tietotulvaa. Big Data’an perustuva ana-
lyysi hyödyntää induktiivista statistiikkaa, 
jossa datalla on alhainen informaatio-
tiheys, mutta jonka valtava volyymi 
mahdollistaa lainalaisuuksien löytämisen.

Teknovisio Oy
Vuonna 1988 perustettu pääosin 
perheomisteinen Teknovisio Oy kehitti 
ensimmäiset kävijälaskurinsa 1980-luvun 
lopulla. Toimitettuaan useiden vuosien 
ajan korkeaa teknologista osaamista 
edellyttäneitä hälytys-, valvonta- sekä 
säätiedonkeruulaitteita Teknovisio uudisti 
koko liiketoimintastrategiansa. Kävijälas-
kennan ja -seurannan ratkaisuhin suunni-
teltu Visit®-tuotebrandi tuli markkinoille 
vuonna 2000. Yrityksen asiakkaita ovat 
muun muassa suomalaiset kauppakes-
kukset sekä tavaratalot yli 60 prosentin 
markkinaosuudella. Yrityksellä on paten-
tit 20 maassa, kansainvälinen jälleen-
myyjäverkosto sekä edustus Arabiemi-
raateissa. Voimakkaaseen kansainväliseen 
kasvuun valmistautuva yritys on myös 
äskettäin valittu mukaan Los Angelesissa 
toimivan Kalifornian yliopiston Global 
Access Program (GAP) -ohjelmaan, 
jossa valmistellaan vientitoiminnan 
laajentamista mm. USA:n markinoille.

Lisätietoja ja haastattelu-
pyynnöt
Teknovisio Oy 
Juha Ruohonen, Toimitusjohtaja  
juha.ruohonen@visit." 
040 779 5162


