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Thomas Leitner InterSystemsin alueelliseksi toimitusjohtajaksi 
 

 InterSystems vahvistaa asiakaspalveluaan Pohjois- ja Keski-Euroopan kasvavilla 

markkinoilla  

 
Thomas Leitner on nimitetty ohjelmistoyritys InterSystemsin alueelliseksi toimitusjohtajaksi. Hän on 
vastaperustetussa tehtävässään vastuussa Suomen lisäksi Saksan, Itävallan, Belgian, Luxemburgin, 
Alankomaiden, Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoiden koordinoinnista. Leitner on aiemmin palvellut 
useissa yrityksissä myynti- ja johtotehtävissä. Hänen aiempiin työnantajiinsa lukeutuvat SAS Institute, 
FileNet (nykyisin osa IBM:ää) sekä MIS GmbH (nykyisin Infor), jossa hän työskenteli toimitusjohtajana. 
Viimeksi Thomas Leitner työskenteli Mainframe Business -yrityksen Senior Vice Presidenttina vastuullaan 
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka. Leitner on lähtöisin Saksasta, naimisissa ja kahden lapsen isä.   
 
“InterSystems on yksi harvoista ohjelmistoyrityksistä, jotka jatkuvasti ylittävät itsensä erinomaisella 
teknologiallaan ja asiakkaiden palvelemisessa”, sanoo Thomas Leitner. “Asiakkaiden ja 
sovelluskumppaneiden toiveissa on juuri tällainen yhteistyökumppani, joka pystyy tukemaan yrityksiä 
niiden omassa liiketoiminnassa, eikä kohtele niitä pelkkinä lisenssinhaltijoina, näköpiirissään ainoastaan 
seuraavan kvartaalin tulos.” Uudessa roolissaan alueellisena toimitusjohtajana Leitnerin ensimmäinen 
tehtävä on selvittää asiakkaiden ja kumppaneiden tavoitteet ja luoda itselleen asema heidän 
neuvonantajanaan.  
 
Uusi alueellisen toimitusjohtajan työ luotiin vauhdittamaan lisää InterSystemsin voimakasta kasvua 
pohjois- ja keskieurooppalaisilla markkinoilla sekä palvelemaan asiakkaita ja sovelluskumppaneita näillä 
alueilla.  “Olen erittäin iloinen saadessamme kokeneen ja eri markkinoita tuntevan Thomas Leitnerin 
tähän tehtävään,” kertoo InterSystemsin konsernijohtaja Jörg Klingler. “InterSystemsin menestys ja kasvu 
perustuu muun muassa kykyymme reagoida nopeasti ja tehokkaasti yli kansallisten rajojen, kuitenkin 
muistaen kunkin alueen erityispiirteet. Aluejohtajan tehtävän perustaminen on looginen askel, jonka 
avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme Pohjois- ja Keski-Euroopassa parasta mahdollista palvelua 
ja samalla koordinoida paremmin näitä kasvavia markkinoita.  
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InterSystems: 
 
InterSystems Corporation on kansainvälinen ohjelmistoyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Cambridgessa 
Massachussettsissa, ja jolla on toimisto 23 maassa. InterSystems tarjoaa innovatiivisia tuotteita, jotka 
mahdollistavat nopean kehityksen, jakelun ja integroinnin yritystason sovelluksiin. 
 
InterSystems CACHÉ® on huippusuorituskykyinen oliotietokanta, joka nopeuttaa sovellusten käyttöä ja 
parantaa niiden skaalautuvuutta. InterSystems Ensemble® on nopea integraatioalusta, joka rikastaa 
sovelluksia parantamalla niiden toiminnallisuuksia ja yhdistettävyyttä. InterSystems HealthShare™ on 
strateginen terveydenhuollolle suunniteltu ohjelmistoalusta, jolla voidaan jakaa ja yhdistää kliinistä dataa,  
(esimerkiksi luoda yhteenveto potilaan tiedoista alueellisesti tai valtakunnallisesti), analysoida tietoja 
syvällisesti,  luoda  hoitohenkilökunnan ja potilaan välisiä web-pohjaisia yhteisöjä sekä täyttää nopeasti 
järjestelmien välisiä tiedollisia tai toiminnallisia puutteita. InterSystems DeepSee™ on ohjelmisto, jolla 
tapahtumakäsittelyjärjestelmiin voidaan sulauttaa reaaliaikaista yritystietoa parantamaan operatiivisen 
toiminnan päätöksentekoa. InterSystems TrakCare™ on edistyksellinen selainpohjainen terveydenhuollon 
tietojärjestelmä, jonka avulla potilastiedot voidaan nopeasti hyödyntää sähköisesti. 
 
Lisätietoja: InterSystems.fi  
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