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HiQ parantaa maailmaa yksinkertaistamalla ja parantamalla ihmisten arkea teknologian, designin ja viestinnän avulla. 
Olemme oikea kumppani organisaatioille, jotka haluavat saada aikaan tuloksia, joilla on merkitystä digitaalisessa 
maailmassa. HiQ:lla työskentelee yli 1600 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 FRENDS yksinkertaistaa  
henkilöstöhallinnan integraatioita 
 
HiQ Finland Oy ja Arc Technology Oy ovat sopineet teknologiayhteistyön aloittamisesta.  
HiQ:n integraatioalusta Frends tarjoaa nyt joustavat integraatiot Arc Technologyn omien, asiakkaiden, ja 
kolmansien osapuolten tietojärjestelmien välille. 
 
HiQ:n integraatioalusta Frends on nopea, turvallinen ja tuotteistettu tapa integroida kolmansien osapuolten 
järjestelmiä ja kumppanien prosesseja eri palveluihin. Alustalla, Arc Technology voi tarjota kustannustehokkaan ja 
responsiivisen tavan visualisoida ja monitoroida integraatiodataa ja prosessivirtoja.    
 
”Teknologiayhteistyö mahdollistaa Arc Technologyn ohjelmistoja käyttäville asiakkaille tehokkaan ja reaaliaikaisen 
kyvyn integroitua lähes mihin tahansa teknologiaan perustuvaan taustajärjestelmään,” sanoo Jukka Rautio, HiQ 
Finlandin toimitusjohtaja  
 
”Meidän integraatioalusta Frends mahdollistaa erilaisia automaatioita, jotka merkittävästi parantavat asiakkaan 
asiointikokemusta. Järjestelmien väliset prosessiautomaatiot henkilöstöhallinnossa ja niiden merkitys 
liiketoiminnalle kasvaa huimaa vauhtia,” sanoo Jukka Rautio, HiQ Finlandin toimitusjohtaja.  
 
Arc Technology toimittaa henkilöstöhallinnan järjestelmäratkaisuja SaaS-palveluna sekä asiantuntijapalveluita 
asiakkaiden toiminnan tehostamiseksi. Heidän asiakkaitaan ovat yritykset, julkiset organisaatiot kunta- ja 
valtionhallinnossa sekä suomalaiset ja kansainväliset oppilaitokset.  
 
”HR:n melko perinteiset IT-ympäristöt ovat nyt uusiutumassa vauhdilla. Henkilöstöhallinnon pilvipalvelut - joissa 
mobiiliteetti on entistä tärkeämpi - mahdollistavat henkilöstön johtamisen entistä joustavammin, 
käyttäjäystävällisemmin ja räätälöidymmin. Meidän Arc MyDay mobiiliapplikaatio yhdessä Frendsin kanssa on yksi 
esimerkki mobiilipalvelusta, jolla voimme vastata myös jatkuvasti päivittyvään teknologiaan tottuneiden 
asiakkaiden odotuksiin”, kertoo Kimmo Koivu Arc Technologyn toimitusjohtaja. 
  
”Etenkin Frendsin meidän malliin mukautuva hinnoittelumalli ja läheinen yhteistyö, tuotekehitystä myöten, HiQ:n 
kanssa, on tärkeää asiakkaillemme,” sanoo Kimmo Koivu Arc Technologyn toimitusjohtaja. 
 
”On hienoa nähdä kuinka Arc ja Frends ovat löytäneet yhteisen sävelen. Ohjelmistoyrittäjien verkostossa alan 
johtotähdet tutustuvat toisiinsa ja tekevät yhteistyötä, jossa voittajana on loppuasiakas. Suomen 
ohjelmistoyrityskentässä on toisia tukeva kulttuuri ja se luo tällaisia mahdollisuuksia - sen lisäksi että 
osaamisemme on maailman huippuluokkaa! Verrattuna vaikkapa Saksaan on verkottumis- ja 
yhteistyömahdollisuutemme erinomaiset, joskin Israelin ohjelmistoyritysten saumattomaan yhteistyöhön nähden 
meillä on vielä tekemistä”, kommentoi Rasmus Roiha, Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja. 
 
 
Lisätietoja:  
Jukka Rautio, toimitusjohtaja, HiQ Finland, puh. +358 40 827 1142, sähköposti jukka.rautio@hiq.fi 
Erik Ridman, Head of Communications, HiQ, puh. +46 70 750 8060, sähköposti erik.ridman@hiq.se 
 


