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Yrityspäättäjien pikaoppaat jaossa ilmaiseksi 
 
Yrityspäättäjille on avattu uusi internet-sivusto, jonne on koottu itseopiskelumateriaalia 
liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Mikäli kaipaat lisäymmärrystä uusien 
järjestelmähankkeiden varalta, sinun kannattaa suunnata Visma Software Oy:n tietopankkiin. 
 
Mitä tietopankista löytyy? 
 
- Toiminnan- ja taloudenohjausjärjestelmien hankinnat ovat 
haastavia hankkeita, sillä päättäjän tulee osata huomioida 
järjestelmän vaikutus yrityksen kaikkiin ydintoimintoihin ja  
-prosesseihin jopa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin, Visma Software 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä alustaa.  
 
Visman tietopankkiin (www.visma.fi/tietopankki) onkin koottu asiantuntija-artikkeleita, joissa nostetaan esiin 
järjestelmähankkeen kulmakiviä ja sudenkuoppia siitä näkökulmasta, että päättäjä ymmärtäisi mitä asioita 
tulee huomioida onnistuneen järjestelmähankkeen läpiviemiseksi. 
 
-  Asiantuntijoillamme on pitkän linjan kokemus haasteellisista käyttöönottoprojekteista, joten heillä on antaa 
todella hyviä huomioita ja vinkkejä asioista päättäville, Mäntylä jatkaa.  
 
Visma päätti tarjota oppaat ja webinaarit veloituksetta kaikille. Miksi näin? 
 
- Meille on tärkeää, että asiakkaamme ymmärtää mitä hän on ostamassa. Pikaoppaiden avulla voimme myös 
osoittaa Visman asiantuntemuksen luotettavana ja vastuuntuntoisena järjestelmätoimittajana, Mäntylä toteaa. 
 
Mäntylän mukaan vastuuntuntoinen toimittaja ottaa huomioon asiakkaan järjestelmähankkeesta saaman 
kokonaishyödyn eikä esimerkiksi lähde tinkimään konsultointi- ja koulutustunneista vain saadakseen 
järjestelmän myytyä edullisemmin kuin kilpailijansa. 
 
-  Mahdollisen järjestelmäprojektin aloitusta helpottaa myös se, että asiakas tuntee oppaiden kautta jo 
valmiiksi meidän toimintatapamme, Mäntylä vakuuttaa.  
 
Kokenut yritysjohtaja myöntää asiantuntijamateriaalien markkinoinnillisen arvonkin. 
 
- Meitä ei toki haittaa, mikäli päättäjällä on järjestelmähankkeen alkaessa Visma ensimmäisenä mielessä, 
Mäntylä hymähtää. 
 
Uusia artikkeleita tullaan julkaisemaan viikoittain 
 
- Näemme että B2B-päättäjiin pystyy vaikuttamaan paremmin heitä oikeasti kiinnostavalla asiasisällöllä kuin 
pelkillä korulauseilla. Tämän aihealueen asiantuntijatiedolle on selkeästi kysyntää ja ensimmäisten 
oppaidemme suuret latausmäärät pääsivät yllättämään meidätkin, Mäntylä iloitsee. 
 
Lisää uusia oppaita ja artikkeleita ollaan kirjoittamassa parhaillaan. Järjestelmähankkeisiin liittyvät pikaoppaat, 
asiantuntija-artikkelit ja webinaari-tallenteet ovat kaikkien saatavilla Visman Tietopankissa.
 
 
Lisätietoja: 
Juha Mäntylä, toimitusjohtaja, Visma Software Oy, puh. 040 040 6767 
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