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HiQ on erikoistunut yksinkertaistamaan ja tehostamaan korkean teknologian viestintä- ja 
ohjelmistokehitysratkaisuja. HiQ on alansa johtava toimija, joka työllistää yli 1300 asiantuntijaa 
Pohjoismaissa ja Venäjällä. HiQ:n osake on noteerattu Pohjoismaisen pörssin keskisuurten yhtiöiden 
listalla (NASDAQ OMX Stockholm midcap). Lisätietoja osoitteessa www.hiq.fi. 

 

HiQ AUTTAA PROGNOSIAA MENESTYKSEEN UUDELLA 
IT-STRATEGIALLA 
Merkittävä ajansäästö, tyytyväisemmät asiakkaat ja vikailmoitusten 
määrän puolittuminen. Tässä muutamia niistä tuloksista, jotka 
eläkevakuutusyhtiö Prognosia saavutti HiQ:n laatiman uuden IT-
strategian käyttöönoton myötä. 
 
”Uusi strategia nopeuttaa toimintojamme ja tukee tavoitettamme tulla yhdeksi Ruotsin 
johtavista toimijoista eläkesäästämisessä. Eikä HiQ:n työtä ole vielä edes saatu päätökseen”, 
sanoo Prognosian toimitusjohtaja Johan Rutgersson. 
 
Aikaisemmin Prognosia vastaanotti viikottain noin 20 tietotekniikkaan liittyvää 
virheilmoitusta. Nyt määrä on laskenut 7-8 ilmoitukseen. Vastaavia esimerkkejä löytyy myös 
ajansäästössä: 
 
”Suoraveloitus kesti ennen tyypillisesti 4-6 tuntia, nyt työ hoituu 12 minuutissa. Kyseessä on 
radikaali parannus”, kertoo Rutgersson. 
 
Tänään IT on suoraan liiketoimintakriittinen osa-alue kaikilla toimialoilla. Jatkuvasti 
kasvavana yrityksenä Prognosian tarpeet ja vaatimukset tietotekniikalle lisääntyvät. Siksi 
Prognosia valitsi HiQ:n analysoimaan, arvioimaan ja tuottamaan kestävän IT-strategian 
tulevaisuutta varten.  
 
”On ilo ja kunnia olla mukana alusta asti Prognosian uuden tuloskeskeisen IT-strategian 
luomisessa. Uskomme, että yksinkertaisuus ja järjestys ovat menestymisen ja joustavuuden 
perusedellytykset ulkomaailman vaikutuksen alla toimiessa,” sanoo HiQ:n Jerker Lindstén. 
 
”HiQ on yksinkertaistamisen, teknologian ja liiketoiminnan asiantuntija ja tämä hanke on 
loistava esimerkki kaikista näistä osa-alueista. Vahvistamme asiakkaan liiketoimintaa 
auttamalla heitä strategialla, joka lopulta yksinkertaistaa sekä henkilöstön että asiakkaiden 
arkea,” sanoo Lars Stugemo, HiQ:n konsernijohtaja. 
 
Prognosia hallinnoi yksityishenkilöiden eläkevakuutuksia sekä työeläkkeita. Yhtiöllä on yli 
70 000 asiakasta ja sen hallinnoima pääoma 6,5 miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiö on kasvanut 
nopeasti aina perustamisvuodestaan 2007 lähtien. Yhtiöllä on tänään yhteensä 50 työntekijää. 
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