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SAS saavutti jälleen ennätysliikevaihdon – 3,09 Mrd USD 
Cloud-analytiikka ja datavisualisointi siivittivät analytiikkajohtajan kasvuun jo 39. kertaa peräkkäin. 

  

Cloud-analytiikan ja datavisualisoinnin kasvanut asiakaskysyntä oli yksi SAS:n kasvun vetureista vuonna 

2014. SAS saavutti 3,09 miljardin dollarin liikevaihdon, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 5,1 % 

ilman valuuttakurssien vaikutusta (2,3 % Yhdysvaltain dollareissa). 

  

”Olemme maailman markkinajohtaja analytiikan toimittajana, ja aiomme pitää tämän aseman. SAS Cloud -

analytiikka antaa kuluttajien ottaa täyden hyödyn irti pilvestä, ja Big datan osalta olemme tiennäyttäjä. 

Haluamme olla tärkein analytiikkatoimittaja Hadoop-ympäristöihin. Tarjoamme myös markkinoiden 

vahvimman ohjelmiston datan visualisointiin, sanoi SAS:n toimitusjohtaja Jim Goodnight.  

 

SAS® Cloud Analyticsin liikevaihto kasvoi 24 prosenttia, sillä jo yli 400 asiakasta 70 maassa hyödynsi SAS:n 

ratkaisua. Vastatakseen kasvavaan kysyntään SAS avasi pääkonttorinsa yhteyteen Caryyn uuden 

keskuksen, jossa toimii vahvistettu SAS Solutions OnDemand -tuki ja -kehitystiimi.  

 

Myös SAS Visual Analytics kasvatti suosiotaan. Kaksi vuotta sitten esitelty tuote on lisensioitu nyt melkein 

3 400 asiakkaalle, ja sen liikevaihto nousi 12 prosentilla. Suosittu datavisulaisointiohjelmisto sai kahdessa 

päivityksessä uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden käyttää julkisia pilvipalveluita ja hyödyntää uusia 

datalähteitä, kuten Hadoop ja SAP HANA.  

 

Muita nopeasti kasvaneita palvelualueita olivat korkean suorituskyvyn analytiikkapalvelut (high-perfomance 

analytics), asiakastietoon liittyvä analytiikka sekä tiedonhallinta. SAS:n ratkaisut väärinkäytösten 

ehkäisemiseksi menestyivät myös hyvin.  

 

SAS:n liikevaihto kasvoi eniten Aasian Tyynenmeren alueella ja Amerikoissa. Yhtiön palveluiden 

merkittävimpiä hyödyntäjiä olivat finanssi-, julkinen-,vakuutus-, viestintä-, valmistus-, vähittäiskauppa, 

terveys- ja life science -toimialat. Suurin kasvu nähtiin julkisella sektorilla, 23 %. SAS:n uusia asiakkaita ovat 

esimerkiksi US Social Security Administration, AstraZeneca ja Eli Lilly. 

 

Jatkuva panostus tuotekehitykseen on yhtiön menestyksen kriittinen tekijä. Vuonna 2014 SAS investoikin 

23 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Se toi markkinoille esimerkiksi kehittyneen 

ohjelmistoratkaisun, joka vastasi asiakkaiden kasvavaan kysyntään Hadoop-ympäristön hyödyntämisessä. 

Innovaatiot toivat SAS:lle 2 045 uutta asiakasta ja nostivat sen asiakaskunnan 75 000:een. 

 

Hyvässä lähtöasemassa vuoteen 2015 

 

Tutkimusyritys IDC julkisti äskettäin tiedon, jonka mukaan SAS oli 35,4 prosentin markkinaosuudellaan 

edistyneen ja ennakoivan analytiikan johtava toimittaja. Forresterin mukaan SAS on ketterän business 

intelligencen johtava toimija. Yhtiö aikoo pitää asemansa myös vuonna 2015. Markkinoiden vetureina 

toimivat tällä hetkellä pilvipalvelut, Big data sekä asioiden internet, jotka ovat mullistamassa 

sovellusmarkkinat. Tämä edellyttää toimijoilta ketteryyttä. 

 

”Haasteena on olennaisen tiedon löytäminen. Alamme markkinajohtajana olemme parhaassa asemassa 
juuri tässä. Panostamme jatkuvasti tuotekehitykseen, jotta voimme tuoda entistä innovatiivisempia tuotteita 
markkinoille vuonna 2015”, SAS Instituten EVP & CMO Jim Davis sanoi. 

 

SAS odottaa alkaneena vuonna kasvua pilvianalytiikasta, BI/datavisualisoinnista, tiedonhallinnasta, 

Hadoopista, asiakastietoratkaisuista sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja riskien hallintaan liittyvistä 

ratkaisuista. Yhtiö aikoo myös jatkaa panostusta strategisiin yhteistyökumppanuuksiin. 

Tiedotusvälineille 30. tammikuuta 2015 
 
 

 

http://www.sas.com/apps/sim/redirect.jsp?detail=SIM131213_7862
http://www.sas.com/en_us/software/cloud-analytics.html
http://www.sas.com/apps/sim/redirect.jsp?detail=SIM131213_7863
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Lisätietoja englanninkielisestä tiedotteesta: 

http://www.sas.com/en_us/news/press-releases/2015/january/2014-financials.html 

 

Lisätietoja: 
Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com.  

 

  
About SAS 

SAS is the leader in business analytics software and services, and the largest independent vendor in the 

business intelligence market. Through innovative solutions, SAS helps customers at more than 75,000 sites 

improve performance and deliver value by making better decisions faster. Since 1976 SAS has been giving 

customers around the world THE POWER TO KNOW®. SAS and all other SAS Institute Inc. product or 

service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. 

® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. 

Copyright © 2014 SAS Institute Inc. All rights reserved. www.sas.com/finland  
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