
Nimityksiä Microsoft Oy:ssä: Liiketoimintaratkaisuille uudet vetäjät
Microsoft Oy:n Business Solutions -yksikön johtajaksi on nimitetty Mika Aromaa. Hän siirtyy tehtävään Microsoftin Länsi-
Euroopan alueorganisaatiosta, jossa Aromaa toimi liiketoimintaratkaisujen myyntijohtajana. Samalla Microsoft nimitti Jani
Savolaisen Business Solutions -yksikön liiketoimintajohtajaksi. Savolainen vastasi aiemmin Microsoftin mainosliiketoiminnasta
Suomessa.

Mika Aromaa on siirtynyt johtamaan Microsoft Business Solutions -yksikön toimintaa Suomessa. Yksikkö vastaa Microsoftin monipuolisista
toiminnanohjaus- ja asiakaskokemusratkaisuista, jotka sisältävät muun muassa Dynamics AX ja Dynamics CRM -tuoteperheet. Aromaalla on
pitkä kokemus erilaisista Microsoftin johtotehtävistä ja viime vuodet hän on johtanut tuloksekkaasti Microsoftin Länsi-Euroopan
liiketoimintaratkaisujen myyntiä. Aiemmin hän on toiminut nimitystä vastaavassa tehtävässä Business Solutions -yksikön johdossa Suomessa.

”Olen innoissani päästessäni jälleen kehittämään Microsoft Oy:n liiketoimintaa Suomessa yhdessä osaavan tiimin sekä vahvojen
kumppaniemme kanssa. Digitaalisuus muuttaa perusteellisesti yritysten toimintatapoja, ja haluamme olla tarjoamassa kokonaisvaltaisia
ratkaisuja liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Tulemme panostamaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottaviin
pilvipohjaisiin ratkaisuihin, jotka ovat nopeasti ja tehokkaasti käyttöönotettavissa. Pitkien tietojärjestelmäprojektien rinnalle tarvitaan ketteriä
palveluita, jotka tukevat välittömästi kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä”, sanoo Aromaa.

Jani Savolainen vahvistaa Business Solutions -yksikköä liiketoimintajohtajana, keskittyen Dynamics-tuoteperheen myyntiin ja markkinointiin.
Aiemmin Savolainen on toiminut Microsoftin mainosliiketoiminnan maajohtajana ja omaa Aromaan tavoin pitkän Microsoft-uran eri tehtävistä.

”Olen seurannut viime vuodet aitiopaikalta mediatoimialan murrosta. Menestyäkseen tulevaisuudessa yritysten markkinoinnin, myynnin ja
asiakaspalvelun on toimittava saumattomasti yhdessä. Asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja, jotka vahvistavat
asiakaskokemusta ja lisäävät myyntiä. Markkinoinnin mittaamisen ja automaation avulla voimme nähdä entistä paremmin tehtyjen ratkaisujen
vaikuttavuuden, jolloin kykenemme suunnittelemaan ja kohdentamaan panostukset oikein”, toteaa Savolainen.

”Elämme ajassa, jossa digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle. Asiakkaamme hakevat liiketoimintaratkaisuja, jotka
yhdistyvät luontevasti muihin sovelluksiin, erilaisiin päätelaitteisiin ja pilveen. Samalla he kaipaavat kokonaisvaltaista näkemystä
liiketoimintansa kehittämiseen. Olen erittäin iloinen, että Business Solutions -yksikkömme on saanut kokeneet vetäjät, joilla riittää tahtoa ja
kykyä tarttua näihin mahdollisuuksiin”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.
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