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HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ja parantamalla ihmisten arkea tekniikan avulla. Olemme oikea kumppani 
organisaatioille, jotka haluavat saada aikaan tuloksia, joilla on merkitystä digitaalisessa maailmassa. HiQ:lla työskentelee 1500 
asiantuntijaa neljässä eri maassa. Yritys perustettiin 1995 ja sen osake on noteerattu Tukholman pörssissä keskisuurten 
yritysten  listalla (Nasdaq Stockholm Mid Cap). Lisätietoa on osoitteessa www.hiq.fi  

 
 

HiQ MUKANA GARTNERIN MARKET GUIDE-JULKAISUSSA  
HiQ on valittu mukaan Gartnerin hybridi-integraatioalustoja käsittelevään Market 
Guide –julkaisuun. Maailman johtava ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys 
Gartner, Inc julkaisi raporttinsa huhtikuussa.	  

“Uskomme, että Gartnerilta saamamme tunnustus on selkeä merkki siitä, että teemme 
oikeita asioita ja luomme merkittävää lisäarvoa sekä pohjoismaisella tasolla että globaalissa 
vertailussa,” sanoo HiQ-konsernin johtaja Lars Stugemo. 
 
Gartner tuottaa maailmanlaajuisesti teknologia-alan markkinatutkimusta organisaatioiden 
päätöksenteon tueksi. Market Guide –julkaisussa keskitytään nouseviin trendeihin sekä 
kehittyviin markkinoihin ja teknologioihin. Tuoreessa julkaisussa Gartner nosti HiQ:n 
kiinnostavien toimittajien listalle (Representative Vendor) integraatioalustojen iPaaS-
kategoriassa. 
 
“Näemme hybridi-malliin perustuvan integraation elintärkeänä kaikille organisaatioille, jotka 
tavoittelevat luonnollista kasvua ja ketteryyttä. On hieno huomata, että kiinnostus tätä 
toimintatapaa, kuten myös HiQ:n palveluita kohtaan kasvaa markkinalla jatkuvasti”, sanoo 
HiQ Finlandin toimitusjohtaja Jukka Rautio. 
 
HiQ:lla on vahva kokemus ja osaaminen yritysten liiketoimintojen ja prosessien 
digitalisoinnista. HiQ:n kehittämä FRENDS-hybridi-integraatioalusta on suunniteltu 
yksinkertaistamaan ja tehostamaan monimutkaisia liiketoimintaprosesseja. Jo yli 20 vuoden 
ajan organisaatiot eri toimialoilla ovat hyödyntäneet FRENDS-alustaa prosessiensa 
tehostajana.   
 
“Tämän päivän digitaalinen ja verkottunut liiketoiminta edellyttää datan kitkatonta 
liikkumista eri verkostojen, sovellusten, prosessien ja ihmisten välillä. Tämä on keskeinen 
tekijä myös IoT-ratkaisuissa. FRENDS-tuotteen avulla pystymme vastaamaan mm. näihin 
haasteisiin,” Rautio jatkaa.  
 
“HiQ:ta ajaa eteenpäin halu yksinkertaistaa ja parantaa ihmisten arkea teknologian avulla. 
Yksi tapa päästä tähän tavoitteeseen on auttaa asiakkaitamme toimimaan tehokkaammin ja 
luomaan parempaa kilpailuetua esimerkiksi älykkään integraation kautta,” kuittaa Stugemo. 
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Gartner Disclaimer 
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not 
advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner 
research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as 
statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, 
including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 


