
Digiasta Microsoft Dynamics AX:n palvelukumppani YIT Kalustolle
Digia ja YIT ovat solmineet nelivuotisen palvelusopimuksen Microsoft Dynamics AX:n kehitys-, ylläpito- ja konsultointipalveluista YIT Kalustolle.
Sopimus tukee Digian strategiaa toimia asiakkaidensa kokonaisvaltaisena palvelukumppanina tarjoten YIT:lle mahdollisuuden keskittyä
kalustopalveluiden liiketoiminnan kehittämiseen. Digia vastaa jatkossa YIT Kaluston liiketoimintaprosesseja suorittavan järjestelmän
operatiivisesta hallinnasta.

”Emme olleet tyytyväisiä aiempaan malliimme, jossa veloitus perustui toteutuneisiin työtunteihin ja kiinteä palvelumaksu kattoi hyvin vähän itse
varsinaista palvelua. Lähdimme etsimään uutta ratkaisua, ja pidimme Digian uudesta lähestymistavasta, joka perustuu kiinteään
palvelumaksuun ja, jossa vastuu liiketoimintaprosessien toimivuudesta kannetaan yhdessä. Keskeistä ehdotuksessa on hinnoittelun
kytkeminen liiketoimintaprosessien toimivuuteen ja sitä kautta yhteiseen kannustimeen”, kertoo YIT:n liiketoimintajärjestelmistä vastaava johtaja
Panu Vehniäinen.

”Perinteisten palveluiden modernisointi ja sitä kautta vastuiden ulottaminen syvemmälle asiakkaan liiketoimintaan on eräs tulevaisuuden
kantavista ajatuksista toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Asiakkaille helpommin ennustettava, ketterämmin palveleva ja monistettava
kokonaisuus rakentaa pohjan kilpailukykyiselle, terveelle ja tehokkaalle palvelulle”, sanoo Digian Microsoft Dynamicsin liiketoiminnan johtaja
Juho Seppälä.
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Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja
tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti. Kehitystämme ohjaa ihmisten muuttuva arki. Digia toimii noin tuhannen osaajansa voimin
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 97,4 miljoonaa euroa.
Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä (DIG1V).

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.
Yli 100 vuoden kokemuksella olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin asuntorakentaja ja yksi suurimmista
toimitila- ja infrarakentajista sekä Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla askeleen edellä –
asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä kahdeksassa maassa. Vuonna
2014 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi


