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Solteq lyhyesti
Solteq Oyj on ohjelmistopalveluyhtiö,
jonk a ydinosa amista ovat liiketoimintakriittiset IT-r atk aisut. Solteq yhdistä ä omia ja m a ailm an johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita yksilöllisiksi r atk aisuiksi asiakk aiden liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen.
Solteqin r atk aisujen avulla jalostettu tieto autta a asiakk aita ohja am a an
liiketoiminta ansa entistä tehokk a ammin ja par antam a an k annattavuutta an.
Solteq on perustettu vuonna 1982 ja
vuodesta 1999 lähtien yhtiön osakkeet on noteer attu Helsingin pörssissä (Nasdaq OM X Helsinki). Yhtiön tavoitteena on k asva a k annattavasti ja
noudatta a aktiivista osingonjakopolitiikk a a. Solteqin pä äkonttori sijaitsee Tampereella ja muut toimipisteet
Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa
ja Pietarissa.

5

Liiketoiminnan rakenne
Vuonna 2009 Solteqin liiketoiminta oli jaettuna viiteen sisäiseen tulosyksikköön: Autokauppa, Kauppa, Teollisuus, Tiedonhallinta ja Sovelluspalvelut.
Tulosta seurattiin kahden liiketoimintasegmentin kautta. Kaupan segmenttiin kuuluivat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuuden ja Tiedonhallinnan yksiköt kuuluivat Teollisuus ja palvelut -segmenttiin. Sovelluspalvelutyksikkö toimi yrityksen sisäisenä palveluyksikkönä.
Lähes 80 työntekijää työllistävä Kaupan yksikkö on Suomen kokenein
kaupan toimialan IT-kumppani, jonka ratkaisut tehostavat erikoistavara- ja
tukkukauppojen sekä ketjuuntuneen kaupan ostoja, myyntiä ja varastonhallintaa. Kaupan yksikön vahvuutena on kyky sovittaa omat ja kumppaneiden
tuotteet asiakkaalle parhaiten soveltuvaksi ratkaisuksi. Solteqin kumppaneita kaupan ratkaisuissa ovat muun muassa SAP, Microsoft, Wincor Nixdorf, IBM,
Optiscan ja JDA.
Solteqin Autokaupan liiketoimintayksikkö toimittaa ratkaisuja ja palveluja
autokaupan arvoketjulle ja sen sidosryhmille. Ratkaisujen avulla autokaupan
yksikön asiakkaat ohjaavat liiketoimintaansa, hallitsevat asiakkuuksiaan sekä
tehostavat taloushallintoaan.
Teollisuuden toiminnanohjaus- ja kunnossapitojärjestelmien osaaminen
on keskitetty Teollisuus ja palvelut -yksikköön. Se auttaa asiakkaitaan ohjaamaan liiketoimintaansa ja pitämään tuotantonsa jatkuvasti käynnissä. Yksikön
vahvuutena on kunnossapidon, materiaalihallinnan ja operatiivisen omaisuudenhallinnan osaaminen.
Tiedonhallinta-yksikön erityisosaamista ovat tietojärjestelmien masterdatan (tuotetiedot, asiakas- ja toimittajatiedot) harmonisointi, tiedonkeruuratkaisut investointiprojekteissa ja ulkoistettu perustietojen ylläpito. Nopeasti kasvavalla alueella toimiva yksikkö tarjoaa palveluja Solteqin asiakaskunnan
käyttöön toimialasta riippumatta.
Sovelluspalvelut-yksikköön on keskitetty Microsoft Dynamics NAV- ja
SAP-konsulttien osaaminen. Lisäksi yksikkö vastaa Solteqin toimittamien järjestelmien asiakas- ja teknisestä tuesta.
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Avainluvut
Liikevaihdon jak autuminen
liiketoiminta-alueittain (milj. €)

Kauppa
Teollisuus ja palvelut
Yhteensä

2009

2008

Muutos

18,7
9,9
28,8

19,8
10,6
30,4

-1,1
-0,7
-1,8

Liiketuloksen jak autuminen
liiketoiminta-alueittain (milj. €)
2009

2008

Muutos

0,1
1,4
1,5

1,6
-0,1
1,5

-1,5
+1,5
0

Kauppa
Teollisuus ja palvelut
Yhteensä

Liikevaihdon jak autuminen
toiminnoittain (%)
2009

2008

65
26
9

61
26
13

Palvelut
Lisenssit
Laitemyynti

Liikevaihdon kehitys
kvartaaleittain 2008 – 2009
milj. €
9

2008

8

2009

7

Liikevaihdon ja liiketuloksen
jak autuminen kvartaaleittain
vuonna 2009

6
5
4
3

Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Liiketulos

Q1

Q2

Q3

Q4

2

7,2
-0,2

7,5
0,4

5,6
0,5

8,2
0,8

1
0
Q1

Q2

2009

Q3

Q4

2008

Liikevaihto, MEUR

28,6

30,4

Liikevoitto, MEUR

1,5

1,5

Tulos ennen veroja, MEUR

1,3

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %

9,1

9,0

Oman pääoman tuotto, %

9,6

9,0

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR

0,7

0,9

Omavaraisuusaste, %

47,2

43,6

Nettovelkaantumisaste, %

66,7

58,5

Henkilökunta (keskimäärin)

240

266

0,06*

0,04

Tulos / osake, EUR

0,08

0,07

Oma pääoma / osake, EUR

0,84

0,80

Osinko / osake, EUR

*Hallituksen esitys osingoksi tilikaudelta 2009.
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Olemme entistä valmiimpia palvelem a an
asiakk aitamme tehokk a asti ja asiantuntevasti.
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Toimitusjohtajan
katsaus
Hy vä lukija
Vuoteen 2009 lähdettiin varsin epävarmoissa tunnel-

asiakkaillemme tärkeitä hankkeita muun muassa ot-

missa. Parhaimmatkaan talousennustajat eivät osan-

tamalla käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestel-

neet sanoa, mitä vuosi tuo tullessaan ja varsinkin lop-

män, uusimalla organisaatiorakenteemme entistä te-

puvuoden liiketoiminnan kehityksen tarkastelu oli

hokkaammaksi sekä jatkamalla voimakasta kehitys-

haasteellista. Nyt tuo vuosi on kuitenkin ohi ja tässä

työtä niin omiin kuin kumppanituotteisiimme liitty-

vaiheessa voidaan todeta, että vuodesta selvittiin vä-

en. Nämä toimenpiteet tulevat varmasti kantamaan

hintäänkin kohtuullisesti. Liikevaihtomme laski kuusi

tulevaisuudessa hedelmää ja hyödyttämään asiakas-

prosenttia, mikä oli ennakoitua ja johtui pääsääntöi-

kuntaamme.

sesti asiakkaiden varovaisuudesta laitehankinnoissa.

Vaikka talouden epävarmuus ei vielä olekaan

Liiketuloksessa pysyimme kuitenkin vuoden 2008 ta-

täysin poistunut, uskon, että suuntaamme jälleen

solla ja suotuisan korkotason ansiosta tulos ennen ve-

kohti parempia aikoja entistä valmiimpina palvele-

roja jopa parani hieman.

maan asiakkaitamme tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Alkuvuoden turbulentissa tilanteessa nykyasiak-

Jatkamme panostuksia kannattavuutemme paranta-

kaamme keskeyttivät joitakin merkittäviä tietojär-

miseen ja ennustamme, että liiketulostasomme aset-

jestelmien kehityshankkeitaan. Myös kynnys aloit-

tuu kuluvana vuonna 6-8 prosentin välille liikevaih-

taa uusia hankkeita oli selkeästi korkeammalla. Tilan-

dosta. Kiitänkin erityisesti uskollisia asiakkaitamme

ne kuitenkin muuttui kesän aikana, ja usko tulevai-

sekä henkilöstöämme kuluneesta vuodesta 2009 ja

suuteen palautui ainakin osittain. Voimakas panos-

toivotan kaikille sidosryhmillemme hyvää kasvun ja

tuksemme myyntitoiminnan kehittämiseen kantoi

menestyksen vuotta 2010.

nyt lamavuonna hedelmää, sillä uusmyynnissä onnistuimme erinomaisesti ja uudet asiakkuudet paikkasivat alkuvuoden notkahdusta.
Kuten vuoden takaisessa katsauksessani totesin,
systemaattinen kehityshankkeiden läpivienti han-

Hannu Ahola
Toimitusjohtaja

kalinakin aikoina on yhtiön pitkän aikavälin kehityksen kannalta tärkeää. Jatkoimmekin meille ja myös
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Solteq 2009
Äkkijarrutuksesta uuteen
kehitykseen
Vuosi 2009 käynnistyi haastavissa merkeissä. Syksyllä
2008 alkanut maailmantalouden epävarmuus vaikutti alkuvuonna erityisesti teollisuusyrityksiin, jotka lykkäsivät päätöksentekoaan tai vaiheistivat uudelleen
jo päätettyjä investointejaan.
Vaikka epävarmuus heikensi IT-ratkaisujen kysyntää vuonna 2009, kärsi IT-toimiala kokonaisuutena tarkastellen huomattavasti vähemmän kuin
moni muu toimiala. Tutkimusyhtiö Market-Visio arvioi markkinakatsauksessaan Suomen IT-markkinoiden
supistuneen vain noin kolme prosenttia.
Taantuman vaikutukset tuntuivat Solteqin toimialoista voimakkaimmin autokaupassa, jossa investointeja järjestelmäkehitykseen jäädytettiin selväs-

ti. Teollisuuden ja Tiedonhallinnan toimialoilla uusien ratkaisujen kysyntä oli alkuvuonna tavanomaista
hiljaisempaa. Kaupan toimialalla kysyntä säilyi verrattain hyvällä tasolla koko vuoden.
Selkeä piristyminen Solteqin palvelujen kysynnässä tapahtui kesällä, jolloin nykyasiakkaat ryhtyivät
alkuvuoden hätäjarrutuksen jälkeen käynnistämään
jäissä olleita kehityshankkeitaan. Kun asiakkaiden
luottamus alkoi vähitellen palautua, he priorisoivat
toiminnan tehokkuutta parantavia kehityshankkeita.
Alkuvuoden siirtyneitä hankkeita korvasi myös
uusmyynti, jossa saavutettiin vuonna 2009 lukumääräisesti enemmän kauppoja kuin koskaan aiemmin
yhtiön historiassa.
Solteqin Pietarissa toimivan tytäryhtiön OOO
Solteq Russian toimintaympäristö oli vuonna 2009
huomattavasti vaikeampi kuin Suomessa. Talouden

Vuosi 2009 osoitti, että tehokasta suojaa taloudellisilta riskeiltä tarjoaa yhtiön monipuolinen
ratkaisutarjonta.
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taantuma vaikutti yritysten investointipäätöksiin ra-

tiomuutos. Muutoksessa yhtiön organisaatio muu-

justi, mikä näkyi Solteqin myynti- ja kumppanihank-

tettiin vastaamaan yhtiön strategisia vahvuusaluei-

keiden pysähtymisenä. Odotuksia heikommasta ke-

ta. Uudet liiketoiminta-alueet ovat ERP (toiminnan-

hityksestä huolimatta alueen markkinanäkymät ovat

ohjaus), EAM (käyttöomaisuuden hallinta), Data (tie-

edelleen erittäin lupaavat. Solteq jatkoi panostuksia

donhallinta ja integraatiot) ja Store (myymäläratkai-

markkinoille, jotta talousnäkymien parantuessa yhti-

sut ja -teknologiat). Uusi organisaatiorakenne astui

öllä on edellytykset saada alueella merkittävä jalansi-

voimaan 1.1.2010.

ja. Tämä onnistuu vain pitkäjänteisellä läsnäololla, sillä pikavoittoja alueelta ei ole odotettavissa.

Muutoksella pyritään yhtiön resurssien tehokkaampaan ristiinkäyttöön, entistä nopeampaan reagointikykyyn sekä parempiin kehittymismahdolli-

Tehostamistoimien k autta
uuteen r akenteeseen

suuksiin yhtiön nopeasti kasvavilla liiketoiminta-alueilla.

Alkuvuoden epävarmassa taloudellisessa tilanteessa
Solteq käynnisti yt-neuvottelut, joiden tavoitteena oli
sopeuttaa organisaation kustannusrakenne vastaamaan heikentynyttä kysyntää. Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanottiin 30 työntekijää ja vähennettiin
kiinteitä kustannuksia muun muassa lakkauttamalla
Kuopion ja Imatran toimipisteet sekä hyödyntämällä tehokkaasti videoneuvotteluyhteyksiä. Myöhemmin kesällä Nokian toimipiste yhdistettiin Tampereen
pääkonttoriin.
Ensiarvoisen tärkeää oli, että säästötoimenpiteistä huolimatta yhtiön kaikki tärkeät toiminnan kehityshankkeet saatiin pidettyä käynnissä. Huhtikuun
alussa otettiin käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä, joka luo valmiudet entistä yhtenäisempään
projektiseurantaan, raportointiin ja analysointiin.
Tuotekehityksessä painopiste oli operatiivisen
omaisuudenhallinnan Solax-järjestelmässä, jonka ensimmäinen versio julkaistiin lokakuussa. Microsoftin
teknologia-alustalle rakennettu ohjelmisto tuo Solteqille kilpailuetua, sillä markkinoilla ei juuri ole ollut tarjolla edistyksellistä ohjelmistoratkaisua käyttöomaisuuden hallintaan ja kenttähuollon tarpeisiin.
Solaxin lisäksi tuotekehityksessä panostettiin
olemassa olevien tuotteiden jatkokehittämiseen
muun muassa uusien pilvipalveluteknologioiden
(cloud computing) tuomilla mahdollisuuksilla. Pilvipalvelun avulla on tuotu uusia ratkaisuja Solteqin
omien Merx- ja Solteq CD -ohjelmistojen käyttöliittymään, integroitavuuteen ja lisäarvotuotteiden liitettävyyteen.
Tehostamistoimenpiteiden ja tuotekehityksen
rinnalla yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi käynnistettiin syksyllä 2009 yhtiön historian laajin organisaa-

Riskit ja niiden hallinta
Solteqin liiketoiminnan kannalta merkittävimmät riskit liittyvät kansantalouden yleiseen tilaan. Mikäli talouden näkymät orastavan elpymisen sijasta heikkenevätkin nopeasti uudelleen, saattavat yhtiön asiakkaat siirtää investointejaan tulevaisuuteen. Yhtiön
kasvumahdollisuuksia voi uhata myös työttömyyden
kasvu, jos se vaikuttaa kuluttajakysyntään ja sitä kautta yhtiön kaupan asiakkaiden toimintaedellytyksiin.
Suhdanneriskiä vähentää se, että yhtiön asiakaskunnan joukossa on edustettuna talouden eri sykleistä
hyötyviä yrityksiä useilta toimialoilta.
Solteqin menestyksen kannalta on olennaista,
että olemassa olevat projektit pystytään hoitamaan
tehokkaasti ja kannattavasti. Mikäli projektinhallinta
epäonnistuu, sillä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia
yhtiön toiminnan kannattavuuteen. Projektinhallinta
on tästä syystä ollut yksi yhtiön oman toiminnan kehityksen kärkihankkeista.
Yhtiön tuotekehityshankkeisiin on tehty isoja panostuksia. Mikäli yhtiön arviot esimerkiksi Solax-ohjelmiston potentiaalisesta kysynnästä osoittautuisivat
vakavasti virheellisiksi, olisivat investoinnit olleet kannattamattomia. Tähän riskiin on varauduttu tekemällä
huolellinen markkina-analyysi kilpailevista ratkaisuista sekä ottamalla asiakkaat mukaan tuotekehitykseen.
Vuosi 2009 osoitti, että tehokasta suojaa taloudellisilta riskeiltä tarjoaa yhtiön monipuolinen ratkaisutarjonta. Toiminnan optimointiin ja tehostamiseen
tähtääville ratkaisuille riittää kysyntää vaikeina taloudellisina aikoina. Solteqin vahvuutena ovat myös pitkät asiakassuhteet, jotka perustuvat kumppanuuteen.
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Kauppa
Solteq on Suomen kokenein itsenäinen k aupan toimialan
ohjelmistopalveluyhtiö. Solteq toimitta a asiakk ailleen
r atk aisuja, jotk a ohja avat k aupan toimialan tavar avirtoja
ma ahantuojilta tukkuliikkeisiin, tukkuliikkeistä my ymälöihin ja edelleen asiakk aille.
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Nähtävissä on, että IT-hankkeet ovat yhä
useammin liiketoiminnan kehityshankkeita,
joissa liiketoimintajohto on tiiviisti muk ana.

Solteqin ratkaisut parantavat kaupan toiminnan su-

jotka optimoivat toimintaa ja tuovat säästöjä. No-

juvuutta ja tehostavat erikoistavara- ja tukkukaup-

peita voittoja ja säästöjä tavoitteli erityisesti liiketoi-

pojen sekä ketjuuntuneen kaupan ostoja, myyntiä ja

mintajohto, joka osallistui kehitysprojekteihin sel-

varastonhallintaa. Lisäksi ratkaisut tarjoavat kattavat

västi aiempaa aktiivisemmin. Nähtävissä onkin, että

työkalut kauppojen talouden ohjaukseen. Asiakas-

IT-hankkeet ovat yhä useammin liiketoiminnan ke-

kunnassa on edustettuna toimialan koko kirjo tukku-

hityshankkeita, joissa liiketoimintajohto on tiiviisti

kaupoista vähittäiskauppaan ja yhden hengen myy-

mukana. Vastaavasti arkkitehtuurilähtöiset muutos-

mälöistä satojen käyttäjien monimyymälöihin sekä

projektit jäänevät tulevaisuudessa selvään vähem-

ketjuuntuneeseen kauppaan.

mistöön.

Solteqin vahvuus syntyy kyvystä ymmärtää asi-

Yksittäisten myymälöiden huomion keskipistee-

akkaan tarpeet erilaisissa tilanteissa. Hahmotettui-

nä oli maksutapahtumaan liittyvä kehitystyö. Kaup-

hin tarpeisiin Solteq tuo asiakkailleen parhaiten so-

pojen tavoitteena on luoda maksutapahtumas-

veltuvat ratkaisut hyödyntäen omia ja kumppanei-

ta mahdollisimman vaivaton ja turvallinen. Vuon-

densa tuotteita. Kaupan yksikön kumppaneita ovat

na 2010 voimaan astuva yhtenäinen euromaksualue

muun muassa SAP, IBM, Microsoft, JDA, CDC, Optis-

(SEPA) ja maksukorttien tietoturvaa parantava PCI-

can ja Wincor Nixdorf. Lisäksi yksikkö tarjoaa asia-

standardi toivat vähittäiskaupalle muutoksia, joiden

kaskohtaisesti suunniteltuja palvelukokonaisuuksia.

toteutuksessa Solteq ohjasi asiakkaitaan.

Solteqin ratkaisujen avulla kaupat parantavat

Tukkukaupan hankkeissa kysyntä painottui lo-

toimintansa tehokkuutta ja saavat aikaan kustan-

gistiikkakeskusten ja varastojen toiminnan kehittä-

nussäästöjä. Yhdistämällä säästöjä tuovat ja tehok-

miseen. Kaupan logistiikkakeskukset ovat eneneväs-

kuutta parantavat ratkaisut kaupat luovat edellytyk-

sä määrin siirtymässä hajautetusta, useita paikallisia

set liiketoimintansa kannattavalle kasvulle.

keskuksia suosivasta mallista keskitettyyn, yhden tai
muutaman logistiikkakeskuksen toimintamalliin. Ke-

Markkinatilanne

hitys aiheuttaa sen, että uusissa logistiikkakeskuksis-

Vuosi 2009 käynnistyi Solteqille vaikeissa merkeis-

sa hyödynnetään monipuolisesti IT-ratkaisuja, jotka

sä. Edellisen vuoden lopussa virinnyt epävarmuus

parantavat varaston kiertonopeutta, optimoivat os-

sai asiakkaat lykkäämään investointipäätöksiään ja

toja ja tehostavat tuotteiden keräilyä.

vaiheistamaan projekteja sekä pilkkomaan niitä pienempiin osiin.

Pienet ja keskisuuret kauppaketjut keskittyivät kehityshankkeissaan erityisesti ratkaisuihin, jot-

Epävarmuudesta johtuen uusia mittavia järjes-

ka parantavat varaston kiertonopeutta. Kaupan se-

telmähankkeita käynnistettiin vain vähän. Sen si-

sonkivaihtelut edellyttävät tarkkaa oikea-aikaisuut-

jaan asiakkaiden kiinnostus kohdistui ratkaisuihin,

ta erityisesti ostoissa, mutta myös myynnissä. Osto-
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Solteqin ratkaisut parantavat kaupan toiminnan
sujuvuutta ja tehostavat erikoistavara- ja tukkukauppojen sekä ketjuuntuneen kaupan ostoja,
myyntiä ja varastonhallintaa.
jen merkityksen kasvaminen on Solteqin kannalta

jelmistolla. Uudistus oli jatkoa Tukon ja Solteqin vuo-

myönteistä, sillä erilaiset valikoimanhallinnan sekä

sia jatkuneelle yhteistyölle logistiikkajärjestelmissä.

toimitusketjun ja ostojen optimoinnin ratkaisut ovat
yhtiön ydinosaamista.

Yhteistyö laajeni myös Heinon Tukun kanssa, jolle
käynnistettiin toiminnanohjausjärjestelmäuudistuksen toinen vaihe. Uudistus tähtää varaston kiertono-

Investoinnit

peuden parantamiseen.

Kaupan yksikön kehitystyössä painopisteitä olivat si-

Liimavalmistaja Kiilto Oy:lle toteutettiin laaja va-

säisten toimintamallien ja asiakaspalveluprosessin

rastonhallinnan uudistus, jossa Kiilto ottaa käyttöön

parantaminen. Kehitystyöllä yhtenäistettiin eri yksi-

varastossaan puheohjatun keräilyn, trukkipäätteet ja

köiden käytäntöjä ja levitettiin asiakkaiden arvosta-

kiinteät varastopaikat. Uudistuksessa optimoidaan

mia palvelutapoja.

tuotteiden sijoittelua, keruuta ja lastausta varastossa.

Tuotekehityksessä Solteq panosti Solteq HUB:in

Solteqin toteuttaman järjestelmälaajennuksen avul-

kehitystyöhön. Solteq HUB on sanomaliikenteen in-

la Kiilto yksinkertaistaa varastonsa toimintaa ja hakee

tegrointityökalu, jonka avulla eri järjestelmien tuot-

siten tehokkuutta varaston kiertonopeuteen ja toimi-

tamaa tietoa voidaan hyödyntää ristiin toisissa jär-

tusvarmuuteen.

jestelmissä.

Apuvälinepalveluja tuottavalle Respectalle toimitettiin Microsoft Dynamics NAV -järjestelmä liiketoi-

Referenssit

minnan ohjaukseen ja asiakkuuksien hallintaan. Li-

Kaupan yksikön vuoden suurimpia projekteja oli

säksi kalustehelojen tukkukauppaan erikoistuneen

Tuko Logisticsille toteutettu järjestelmäuudistus, jos-

Suomen Helaston kanssa käynnistettiin yhteistyö,

sa Tuko uudisti talous- ja henkilöstöhallinnon tieto-

joka painottuu taloushallinnon järjestelmien kehityk-

järjestelmiään. Uusi ratkaisu perustuu SAP-järjestel-

seen.

mään, jota täydennettiin Mepco-palkanlaskentaoh-
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Näkymät vuodelle 2010
Solteq ennakoi, että vuoden 2009 jälkimmäisellä

Logistiikkakeskusten ja tukkukauppojen tieto-

puoliskolla alkanut kysynnän virkistyminen jatkuu

järjestelmäinvestointeja johtavat vuonna 2010 pie-

ja yritykset ryhtyvät vuonna 2010 käynnistämään in-

net ja keskisuuret yritykset, jotka ovat haastamassa

vestointejaan välivuoden jälkeen. Kysynnän elpymis-

alan isompia toimijoita. Erityisesti keskisuuret tukku-

tä tukevat yritysten parantunut luottamus omaan ta-

kaupat hakevat uudistusta vanhoihin järjestelmiin-

louteensa sekä asiakkaiden ostovoimaan.

sä, jotta ne voivat parantaa toimintansa tehokkuut-

Myymäläjärjestelmien kysyntää tukevat yritys-

ta ja lisätä kilpailukykyään.

ten tavoitteet parantaa toimintansa tehokkuutta ja

Solteq ennakoi, että vuonna 2010 asiakkaiden

korvata vanhentuneet järjestelmät uusilla, liiketoi-

kiinnostus painottuu edellisvuoden tapaan hank-

minnan vaatimuksiin vastaavilla ratkaisuilla. Lisäk-

keisiin, jotka lyhyellä takaisinmaksuajalla parantavat

si myymäläjärjestelmien konsultaatiopalvelujen ky-

liiketoiminnan tehokkuutta, tuovat säästöjä ja opti-

syntää kasvattavat muutokset, joita kaupat toteutta-

moivat toimintaa. IT-hankkeiden muuttuminen lii-

vat liittyen arvonlisäverokannan nostoon sekä SEPA-

ketoiminnan kehityshankkeiksi hyödyttää Solteqia,

ja PCI-standardien käyttöönottoon. Konsultaatiopal-

koska yhtiöllä on pitkä kokemus kaupan arvoketjus-

velut ovat Solteqin vahvuus, sillä yhtiöllä on moni-

ta ja ketjun eri osien toiminnan optimoinnista.

vuotisen kokemuksensa ansiosta syvällinen ymmärrys kaupan koko arvoketjusta.
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Autokauppa
Solteq on autok aupan IT-r atk aisutoimittaja, jonk a tuotteet ja palvelut k attavat koko autok aupan arvoketjun ja sen
sidosryhmät.
Autokaupan yksikkö toimittaa toiminnanohjauk-

asiakkuuksiaan sekä tehostavat taloushallinto-

sen kokonaisjärjestelmiä ja niihin liittyviä palve-

aan.

luja ajoneuvojen jälleenmyyjille ja maahantuojil-

Yksikön toiminta on vahvasti prosessiohjattu.

le. Autokaupan sidosryhmille, kuten rahoitus- ja

Vahvuuksia ovat autokaupan liiketoimintaprosessi-

vakuutusyhtiöille Solteq toteuttaa integraatioi-

en ymmärtäminen sekä monipuolinen autokaupan

ta, joiden avulla varmistetaan sidosryhmien pal-

vaatimuksiin sovitettu tuotetarjonta. Yksikön palve-

veluiden sujuva ja reaaliaikainen käyttö autoliik-

luksessa on yhteensä 25 asiantuntijaa.

keissä. Ratkaisujen avulla autokaupan yksikön
asiakkaat ohjaavat liiketoimintaansa, hallitsevat
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Autokaupan liikevaihto sisältyy kaupan liiketoimintasegmentin lukuihin.

Palvelujen tavoitteena on tukea autok aupan
liiketoimintaprosesseja ja anta a entistä
paremm at m ahdollisuudet asiak astiedon
tehokk a aseen hyödyntämiseen.

Markkinatilanne
Autoalan

Tiedotuskeskuksen

Referenssit
Suomes-

Huhtikuun alusta 2009 voimaan astunut autovero-

sa myytiin noin 90 000 uutta henkilöautoa vuonna

mukaan

lain muutos toi myös merkittäviä muutostöitä kaik-

2009, mikä on 35 prosenttia vähemmän kuin vuon-

kien Solteqin autokaupan asiakkaiden tietojärjestel-

na 2008. Kotimaisen kysynnän heikkeneminen ja val-

miin. Uusi verolaki teki autojen verotuksesta läpinä-

litseva taloudellinen epävarmuus tekivät myös auto-

kyvämpää ja järjestelmiä muutettiin vastaamaan uu-

kauppiaiden asiakkaista varovaisia.

den hinnoittelun vaatimuksia. Uudistuksen myötä

Epävarma tilanne markkinoilla näkyi myös järjestelmätoimitusten heikkona kysyntänä. Uusia in-

autokaupassa siirryttiin verottomiin ohjevähittäishintoihin.

vestointeja ei tehty ja Solteqin asiakkaat keskittyivät
käytössä olevien järjestelmien kehitykseen. Solteq

Näkymät vuodelle 2010

toteutti asiakkailleen rajapintaliittymiä autoalan si-

Solteq odottaa, että autokaupan palvelujen kysyntä

dosryhmien palvelujen, omien lisäarvotuotteidensa

paranee hieman vuonna 2010 vuoteen 2009 verrat-

ja autokaupan olemassa olevien järjestelmien välille.

tuna. Autokaupan volyymin ennustetaan vielä polkevan paikallaan: Autoalan Keskusliitto arvioi, että

Investoinnit

vuonna 2010 Suomessa myydään 93 000 uutta hen-

Solteqin autokaupan ratkaisut perustuvat yrityksen

kilöautoa.

omaan, yli 15 vuoden tuotekehitykseen ja kumppa-

Autokaupan asiakkaiden varovaisuus merkit-

neiden tarjontaan. Vuoden 2009 aikana Solteq jat-

see edelleen sitä, että autokaupoilla ei tule olemaan

koi CD -toiminnanohjausjärjestelmän kehityspro-

mahdollisuuksia tehdä uusia mittavia tietojärjes-

jektia, jonka tavoitteena on parantaa sovellusten

telmäuudistuksia. Solteq odottaa kuitenkin palve-

keskinäistä kommunikaatiota sekä sanomaliiken-

lumyynnin olemassa oleville asiakkailleen säilyvän

nettä ulkopuolisiin järjestelmiin.

kohtuullisella tasolla.

Tietojärjestelmien standardointi on helpotta-

Palvelujen tavoitteena on tukea autokaupan lii-

nut integrointityötä. Solteq pystyykin jatkossa aut-

ketoimintaprosesseja ja antaa entistä paremmat

tamaan merkittävästi asiakkaitaan hyödyntämään

mahdollisuudet asiakastiedon tehokkaaseen hyö-

eri tietojärjestelmien tietoja liiketoiminnan ohjauk-

dyntämiseen.

sessa.
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Teollisuus
Teollisuus-yksikkö toimii teollisuus- ja palvelualan yritysten r atk aisukumppanina. Yksikkö autta a asiakk aita an ohja ama an liiketoiminta ansa, tehostama an taloushallintoa an ja pitämä än tuotantonsa jatkuvasti k äynnissä.
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Solteq tuntee teollisuuden toimintaympäristön,
sen erityispiirteet ja löytä ä r atk aisuja toiminnan
kehittämiseen erilaisissa liiketoiminnan
murrostilanteissa.

Solteqilla on yli 25 vuoden kokemus teollisuuden

tin tuotteita sekä omaa toimialaosaamistaan yksilöl-

toimialasta, mikä merkitsee asiakkaille varmuutta

lisiksi asiakasratkaisuiksi.

oman liiketoimintansa kehittämisessä. Solteq tuntee

Toiminnanohjauksessa tärkeitä ratkaisuja ovat

teollisuuden toimintaympäristön, sen erityispiirteet

SAP- ja Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohja-

ja löytää ratkaisuja toiminnan kehittämiseen erilai-

usjärjestelmät. Lisäksi Solteqin omia tuotteita ovat

sissa liiketoiminnan murrostilanteissa.

SmartCollect-tiedonkeruuratkaisu ja ArtConnect-

Yksikön vahvuuksia ovat monipuolinen osaami-

harmonisointiratkaisu.

nen, laaja ratkaisutarjonta sekä jatkuvat panostukset omien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Solteqin

Markkinatilanne

palvelutarjonta muodostuu omista ja kumppanei-

Teollisuus-yksikön toimintaympäristö oli vuonna

den ohjelmistotuotteista ja niihin rakennettavista li-

2009 monessa suhteessa haasteellinen. Suurten ja

säarvoratkaisuista. Lisäksi palveluvalikoimaan kuu-

keskisuurten teollisuusyritysten tilauskannat pie-

luvat konsultointi- ja tukipalvelut.

nentyivät ja yritykset käynnistivät erilaisia säästöoh-

Operatiivisen omaisuudenhallinnan, kunnos-

jelmia. Säästötoimenpiteet ja varovaisuus heijastui-

sapidon ja materiaalinhallinnan tietojärjestelmis-

vat suoraan tietojärjestelmäinvestointeja suunnitte-

sä Solteqilla on vahva asema markkinoilla. Solteqin

leviin yhtiöihin, joista moni pysäytti tai siirsi inves-

kunnossapitoratkaisujen avulla teollisuuslaitokset

tointejaan. Voimakkaimmin tämä kehitys näkyi vien-

ennakoivat tuotantolinjojensa huoltotarpeita, seu-

tiyrityksissä.

raavat vikahistoriaa ja hallitsevat koneiden ylläpitoon liittyviä materiaalivirtoja ostoista varastointiin.
Huoltopalveluyrityksille ratkaisut antavat työkalut huoltopalveluiden suunnitteluun, resursointiin ja

Erityisesti isojen toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden kysyntä oli hyvin vaimeaa. Solteq menestyi kuitenkin tässä segmentissä hyvin kahden
mittavan SAP-hankkeen ansiosta.

optimointiin. Ratkaisujen avulla hallitaan koko huol-

Epävarmuus levisi suuryrityksistä myös pk-yri-

totoiminnan prosessia sopimuksista huoltotöihin ja

tyksiin, jotka käynnistivät uusia toiminnanohjausjär-

varaosista laskutukseen.

jestelmähankkeita edellisvuotta penseämmin. Kehi-

Solteqin kunnossapitoratkaisuja ja niihin liitty-

tyksen painopiste oli toiminnan tehokkuutta paran-

viä asiantuntijapalveluja käyttää noin 370 asiakasyri-

tavissa täsmäratkaisuissa ja nykyjärjestelmien mo-

tystä parissakymmenessä maassa. Yritykset edusta-

nipuolisemmassa hyödyntämisessä. Palveluliiketoi-

vat muun muassa energia- ja tuotantolaitoksia, pro-

minnan osalta vuosi meni kohtuullisesti, mutta uu-

sessi- ja konepajateollisuutta sekä kunnossapidon

sien järjestelmien myynti oli vaisua.

palveluyrityksiä. Kunnossapidon ja materiaalihallin-

Kunnossapidon tietojärjestelmien kysyntä oli

nan ratkaisut perustuvat pääosin yhtiön omiin So-

kaksijakoista. Laihtuneiden tilauskantojen vuoksi

lax-, Arttu-, Artturi- ja PowerMaint-ohjelmistotuot-

vientipainotteiset suuryritykset säästivät kustannuk-

teisiin.

sia ja siirsivät uusien järjestelmähankkeiden käyn-

Toiminnanohjauksessa Solteq yhdistää kansainvälisten ohjelmistokumppaniensa SAP:n ja Microsof-

nistystä.
Sitä vastoin pk-yritysten kunnossapidon ja ma-
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Sola x on oper atiivisen om aisuudenhallinnan
ohjelmistor atk aisu, jota k äytetä än om aisuuden,
m ateria alien, töiden ja huoltosopimusten
hallinta an.

teriaalihallinnan hankkeissa Solteq menestyi jopa

Venäjällä investointipäätöksiä jarrutti erityisesti öl-

odotuksia paremmin. Yhtiön aktiiviset myyntipanos-

jyn hinta, joka oli selvästi edellisvuotta matalammal-

tukset tuottivat tulosta muun muassa energia-alal-

la tasolla. Myyntipanostusten lisäksi Solteq keskit-

la. Yhteensä uusia asiakkaita saatiin toistakymmen-

tyi vuonna 2009 hakemaan hyviä paikallisia kump-

tä, mitä voidaan pitää tiukassa markkinatilanteessa

paneita.

varsin hyvänä saavutuksena.

Referenssit
Investoinnit

Solteqin suurin yksittäinen projekti vuonna 2009 oli

Solteqin merkittävin investointi vuonna 2009 oli

Helsingin yliopistolle toteutettu SAP-projekti, jos-

oman Solax-ohjelmiston tuotekehitys. Solax on ope-

sa uudistettiin yliopiston taloushallinnon tietojärjes-

ratiivisen omaisuudenhallinnan ohjelmistoratkaisu,

telmät. Uudella SAP-järjestelmällä Helsingin yliopis-

jota käytetään omaisuuden, materiaalien, töiden ja

to huolehtii kirjanpidosta, reskontrasta, maksatusval-

huoltosopimusten hallintaan. Microsoft Dynamics

vonnasta, budjetoinnista ja sähköisestä laskutukses-

AX -teknologia-alustalle kehitetty ohjelmisto on

ta. Lisäksi siihen kuuluu matkanhallintajärjestelmä,

suunniteltu erityisesti energia- ja tuotantolaitosten,

jolla automatisoidaan matkaehdotusten tekoa, hy-

prosessi- ja konepajateollisuuden sekä kunnossapi-

väksymismenettelyä ja matkalaskujen käsittelyä.

don palveluyritysten tarpeisiin.

Metallikonserni

Componentalle

toteutettiin

Ohjelmiston vastaanotto on ollut asiakaskun-

SAP-käyttöönotto konsernin Hollannin toimipisteis-

nassa hyvin myönteinen ja sen ensimmäiset pilot-

sä sekä käynnistettiin jatkoprojekti, jossa SAP ote-

tiprojektit sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Solax

taan käyttöön kolmessa toimipisteessä Suomessa.

voidaan ottaa käyttöön joko itsenäisenä kunnossa-

Maaliskuussa Solteq kertoi yhteistyöstä energia-

pitojärjestelmänä tai osana Microsoft Dynamics AX

konserni Vapon kanssa. Yhteistyössä Vapolle luotiin

-toiminnanohjausjärjestelmää. Yhteistyö laajentaa

yksi yhtenäinen järjestelmä, jonka avulla seurataan

Dynamics AX -järjestelmän käyttömahdollisuuksia

ja hallitaan eri Vapon yksiköiden kunnossapitotöitä.

muun muassa tuotantolaitteiden kunnossapitotie-

Järjestelmän tavoitteena on luoda läpinäkyvyys tuo-

tojen hallintaan sekä tuotantoresurssien optimoin-

tantolaitosten kunnossapidon-, töiden- ja materiaa-

tiin. Ohjelmisto tuli kaikkien asiakkaiden saataville

linhallintaan. Projektin ensimmäisessä vaiheessa jär-

lokakuussa 2009.

jestelmä on käytössä noin 90 Vapon tuotantolaitok-

Solaxin kehitystyö jatkuu voimakkaana myös

sessa.

vuonna 2010. Ohjelmistoon laajennetaan uusia toi-

Lokakuussa julkaistun Solax-järjestelmän ensim-

minnallisuuksia ja samalla haetaan vientistrategian

mäisiä asiakkaita oli Empower Oy, joka hankki uu-

mukaisia kansainvälisiä kumppaneita. Tavoitteena

den ohjelmiston käyttöönsä marraskuussa. Solaxin

on saada ohjelmistolle globaali kumppaniverkosto.

avulla Empower tuottaa asiakkailleen töidenhallin-

Solteqin tytäryhtiölle OOO Solteq Russialle vuo-

nan ja kunnossapidon palveluja. Uudella ratkaisulla

si 2009 oli vaikea. Maailmantalouden vaikeudet nä-

Empower keskittää yhteen kaikki aiemmat työnoh-

kyivät selvästi voimakkaammin Solteqin potentiaa-

jausjärjestelmänsä. Järjestelmän käyttöönotto laaje-

lisessa asiakaskunnassa Venäjällä kuin Suomessa.

nee konsernissa merkittävästi vuoden 2010 aikana.

20 • Solteq 2009

Näkymät
vuodelle 2010
Vuoden 2010 alussa vientivetoisten yritysten näkymät olivat edelleen sumeat ja yhtiöiden tilauskannat ovat edellisvuotta pienemmät. Uusia investointeja harkitaan tarkasti, mutta pahin pessimismi on alkanut hellittää. Monessa yrityksessä
tiedostetaankin, että tulevaisuuden kilpailukyvyn
perusteet luodaan heikompien aikojen investoinneilla. Siksi tiukassa kustannuspaineessa kasvava
joukko asiakkaita jatkaa toimintansa tehostamista
erilaisten IT-ratkaisujen avulla.
Uusi Solax-ohjelmisto luo edellytykset myönteiselle kehitykselle operatiivisen omaisuudenhallinnan tietojärjestelmissä. Solteq tavoittelee kasvua
erityisesti huoltopalveluyrityksissä, joiden toimintaa helpottamaan on Solaxiin suunniteltu runsaasti
omia ominaisuuksia.
Solteq odottaa, että pienten ja keskisuurten yritysten kunnossapitohankkeet jatkavat kasvuaan
vuonna 2010. Investointeja johtavat energiayritykset, jotka hakevat toimintaansa lisää tehokkuutta
parhailla käytännöillä.

Toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien

suh-

teen Solteq ennakoi, että varovaisuuden aallonpohja on saavutettu ja että yritykset kasvattavat vuonna
2010 investointejaan.
Investointien pääpainon uskotaan olevan nykyjärjestelmien laajentamisessa ja kehittämisessä. Yritykset hakevat toimintaansa tehokkuutta ottamalla
käyttöön asiakkuudenhallintaa, raportointia ja optimointia tukevia ratkaisuja. Investointien ennakoidaan käynnistyvän ensimmäisenä toimialoilla, jotka
hyötyvät ensimmäisten joukossa maailmantalouden
elpymisestä.
Venäjän markkinoilla toimivan OOO Solteq
Russian toimintaympäristö säilyy haasteellisena
ainakin vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon. Näkymät paranevat, kun ulkomaiset ja venäläiset yritykset jatkavat investointejaan. Öljyn hinnannousu tukee investointien käynnistymistä. Solteq vahvistaa toimintaansa Venäjällä panostamalla myyntiin ja yhteistyöhön paikallisten kumppaniyritysten kanssa.
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tiedonhallinta
Tiedonhallinta-yksikkö tarjoa a asiakk aille liiketoimintakriittisiin tietoihin eli masterdata an liitty viä palveluja:
tietojen harmonisointia ja ulkoistettuja ylläpitopalveluja. Masterdata-palvelujen tavoitteena on tietojärjestelmiin
tallennetun tiedon k äytettäv y yden par antaminen. Masterdatan hallinnalla asiak as mahdollista a tiedolla johtamisen integroiduissa järjestelmissä.
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Yritykset näkevät m asterdatan hallinnan
merkityksen liiketoiminnalleen ja ovat valmiita
panostam a an siihen myös tulevaisuudessa.

Solteqin tiedonhallintapalvelut kattavat liiketoimin-

taprojektit voidaan toteuttaa asiakasyrityksen tar-

takriittisten tietojen eli masterdatan kertaluonteiset

peisiin parhaiten soveltuvaa ohjelmistoa käyttäen.

harmonisointiprojektit sekä jatkuvat ylläpitopalvelut.

Vuonna 2009 yksikkö syvensi merkittävästi yh-

Masterdataa ovat muun muassa asiakas-, tuote- ja toi-

teistoimintaansa eri ohjelmistoyritysten kanssa. Yh-

mittajatiedot. Solteqin tiedonhallintapalvelujen vah-

teistyö tiivistyi sekä Solteqin parantuneen tunnet-

vuuksia ovat vankka toimialaosaaminen sekä testatut

tuuden että lisääntyneiden asiakkuuksien ansiosta.

toimintamallit niin yksittäisissä harmonisointiprojekteissa kuin tietojen ylläpitopalveluissakin.

Tiedonhallinta-yksikkö kasvatti liikevaihtoaan
vuonna 2009. Tulos sen sijaan ei yltänyt budjetoituun tavoitteeseen, mutta oli kuitenkin tyydyttäväl-

Markkinatilanne

lä tasolla. Projektiliiketoiminta yllätti myönteisesti.

Yritykset panostivat tiedonhallintaan myös lasku-

Myös palveluliiketoiminta kasvoi, mikä tulee näky-

suhdanteessa. Suuremmat yritykset ovat investoi-

mään vuoden 2010 liikevaihdossa.

neet masterdatan hallintaan jo pidempään. Myös
pienemmät organisaatiot ovat nyt kiinnostuneet tie-

Investoinnit

donhallinnan hyödyistä, koska esimerkiksi master-

Vuoden 2009 merkittävin panostus oli Tiedonhallin-

datan harmonisoinnilla saavutetaan selkeitä säästö-

ta-yksikön toteuttama vertaileva kartoitus masterda-

jä lyhyellä takaisinmaksuajalla.

tan nykytilasta suomalaisissa yrityksissä ja organisaa-

Vuonna 2009 yritysten tiedonhallintatarpeet

tioissa. Kartoitus toteutettiin yhteistyössä kymmenen

siirtyivät laajoista järjestelmäuudistuksista pienem-

suomalaisyrityksen ja julkishallinnon toimijan kanssa,

piin hankkeisiin, joilla pyritään tehostamaan nyky-

ja siinä selvitettiin tämän hetken parhaat toimintata-

järjestelmien toimintaa ja säästämään kustannuk-

vat masterdatan hallinnassa sekä kartoitettiin tulevai-

sia. Solteqissa suuntaus kasvatti tiedonhallintapro-

suuden kehityskohteita. Kartoitus oli kansainvälisesti-

jektien lukumäärää ja pienensi niiden keskikokoa.

kin ainutlaatuinen perustutkimus masterdatan nyky-

Toisaalta Solteq käynnisti myös isoja projektikoko-

käytöstä yrityksissä.

naisuuksia, mikä oli markkinatilanne huomioiden

Kartoitus osoittaa, että suomalaisyritykset huo-

myönteinen yllätys. Tarve laajoille tiedonhallintapro-

lehtivat masterdatastaan kirjavalla tavalla. Tiedon

jekteille osoittaa, että yritykset näkevät masterdatan

laadukkuus ja tehokas käyttö edellyttävät kokonais-

hallinnan merkityksen liiketoiminnalleen ja ovat val-

valtaisempaa näkökulmaa tietoon ja erityisesti sen

miita panostamaan siihen myös tulevaisuudessa.

johtamiseen. Tiedon hallinnalla ja johtamisella voi-

Vaikka tiedonhallinnan markkina kasvaa nope-

daan kuitenkin saavuttaa huomattavia hyötyjä.

asti, Solteq on onnistunut säilyttämään vahvan kil-

Kartoituksen ohella Solteq jatkoi tiedonhallinta-

pailuasemansa. Merkittävää suoraa kilpailua ei ole

palvelujen myynnin kehittämistä. Vuoden 2008 lo-

ollut, vaan kilpailu on keskittynyt ohjelmistoliiketoi-

pulla toteutetut myynnin uudelleenjärjestelyt tuot-

mintaan. Solteqin tiedonhallintapalvelujen vahvuus

tivat onnistuneesti tuloksia.

on myös ohjelmistoriippumattomuus: tiedonhallin-
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Referenssit

Näkymät vuodelle 2010

Tiedonhallintapalvelujen asiakkaat olivat vuonna

Solteq ennakoi, että laadukkaan masterdatan mer-

2009 pääosin teollisuusyrityksiä. Kiinnostus tiedon-

kitys korostuu voimakkaasti lähitulevaisuudessa.

hallintapalveluihin kasvoi myös erityisesti teknises-

Vuonna 2010 Solteq käynnistää masterdatan hallin-

sä tukkukaupassa. Julkishallinnon asiakkuudet ei-

noinnin parantamiseen tähtääviä projekteja useassa

vät kuitenkaan kasvaneet odotetusti. Julkishallin-

asiakasyrityksessään. Yrityksillä on yhä voimakkaam-

nossa on alkamassa merkittäviä hankkeita, mutta ne

pi tarve kehittää masterdataan liittyviä hallinnointi-

käynnistyvät hitaammalla aikataululla kuin Solteq ai-

prosesseja kumppaneiden kanssa.

emmin ennakoi. Tiedonhallintapalvelujen kannalta

Vuonna 2010 Solteq jatkaa palvelu- ja projekti-

asiakkaan toimialalla ei juuri ole merkitystä. Tyypil-

liiketoimintansa kehittämistä sekä vahvistaa tekno-

lisesti hallintapalveluja tarvitseva asiakas hallinnoi

logista masterdata-osaamistaan yhdessä yhteistyö-

laajoja tietokantoja, joissa yksittäisiä tietokokonai-

kumppaneidensa kanssa. Myös masterdata-kartoi-

suuksia on satojatuhansia.

tuksen tulosten hyödyntämistä jatketaan. Kartoituk-

Vuonna 2009 toteutetuista projekteista mer-

sen pohjalta Solteq on ryhtynyt kehittämään muun

kittävimpiä olivat Rautaruukin Hämeenlinnan yksi-

muassa toimialueen konsultointi- ja benchmarking-

kön harmonisointiprojekti sekä toukokuuhun 2010

palveluja sekä luomaan tuote- ja palvelutarjontaa

jatkuva Rautaruukin Engineering-divisioonan laaja

muiden kartoituksessa esiin nousseiden haasteiden

harmonisointiprojekti.

ratkaisemiseksi.

Tiedonhallinnan palveluasiakkuudet kasvoivat
vuonna 2009. Palveluliiketoiminnan kasvu ennakoi tiedonhallintapalvelujen painopisteen vähittäistä siirtymistä yksittäisistä projekteista tietojen jatkuvaan ylläpitoon.

Tiedon la adukkuus ja tehok as k äyttö
edellyttävät kokonaisvaltaisempa a
näkökulm a a tietoon ja erityisesti sen
johtamiseen.
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Solteq 2010
Syyskuussa 2009 Solteq kertoi muutoksesta, jos-

Data

sa Solteqin organisaatio muutettiin aiemmasta toi-

Solteq tarjoaa tehokkaat työkalut tiedon keräämi-

mialajaottelusta vastaamaan yhtiön strategisia vah-

seen, tiedon laadun sekä oikeellisuuden varmistami-

vuusalueita. Vuoden 2010 alusta alkaen yhtiön uu-

seen ja eri järjestelmien tietojen keskinäiseen integ-

det liiketoiminta-alueet ovat ERP (toiminnanohja-

rointiin. Lisäksi Solteqin ratkaisujen avulla voidaan

us), EAM (käyttöomaisuuden hallinta), Data (tiedon-

varmistaa tiedonsiirtojen onnistuminen ja masterda-

hallinta ja integraatiot) ja Store (myymäläratkaisut ja

tan yhdenmukaisuus. Data-yksikössä työskentelee

-teknologiat). Vuoden 2010 alusta lähtien Solteqin

25 henkilöä ja sitä johtaa Jouko Kiiveri.

luvut raportoidaan uusien liiketoiminta-alueiden

Store

mukaisesti.
Uuden rakenteen avulla haetaan synergiaetu-

Solteqin ratkaisut tehostavat erikoistavarakauppo-

ja resurssien tehokkaammasta ristiinkäytöstä ja pys-

jen ja kauppaketjujen ostoja, myyntiä ja asiakkuu-

tytään fokusoimaan kehityspanostuksia entistä pa-

denhallintaa. Ratkaisujen avulla sadat kauppiaat,

remmin.

yrittäjät ja myyjät ohjaavat liiketoimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan tuhansissa myymälöissä joka

ERP

päivä. Store-yksikössä työskentelee 19 henkilöä ja

Solteq tarjoaa asiakkailleen omia ja maailman johta-

sitä johtaa Markus Mäkelä.

vien ohjelmistotalojen kehittämiä toiminnanohjausjärjestelmiä. Järjestelmät pitävät sisällään tehokkaat

Hallinnollisesti Solteqin toiminta on vuoden 2010

työkalut toimitusketjun hallintaan, talouden ohjauk-

alusta lähtien jaettu kolmeen osaan: ratkaisut, myyn-

seen, johdon raportointiin ja henkilöstöhallintoon.

ti- ja markkinointi sekä liiketoiminnan tuki.

Ratkaisuja käyttävät sadat kaupan ja teollisuuden

Ratkaisut-organisaatio vastaa yhtiön asiakkuuk-

yritykset sekä julkishallinnon organisaatiot. ERP-yk-

sista ja tuotekehityksestä. Ratkaisut-organisaatio ja-

sikössä työskentelee 114 henkilöä ja sitä johtaa Mira

kaantuu ERP-, EAM- Data- ja Store-liiketoiminta-alu-

Sohlman.

eisiin. Organisaatiota johtaa yhtiön operatiivinen
johtaja Ilmari Vallo.

EAM

Myynti- ja markkinointiorganisaatio vastaa yhti-

Solteqin EAM-palvelut kattavat kunnossapidon tie-

ön uusasiakashankinnasta, markkinoinnista, viestin-

tojärjestelmät,

nästä ja yhtiön Venäjän toiminnoista. Organisaatiota

käyttöomaisuuden

optimoinnin,

kenttätyön hallinnan ja huollon. Ratkaisujen avulla

johtaa myyntijohtaja Janne Mäkelä.

asiakkaat ennakoivat tuotantolinjojen ja laitteiden

Liiketoiminnan tukiorganisaatioon kuuluvat ta-

huoltotarpeita, seuraavat vikahistoriaa ja hallitsevat

lous- tieto- ja henkilöstöhallinto sekä toimistopalve-

koneiden ylläpitoon liittyviä materiaalivirtoja ostois-

lut ja asiakastuki. Organisaation johdossa on talous-

ta varastointiin.

johtaja Antti Kärkkäinen.

Ratkaisuja käyttävät sadat yritykset ja julkishal-

Solteqin johtoryhmän muodostavat toimitus-

linnon organisaatiot parissakymmenessä maassa.

johtaja Hannu Ahola, Ilmari Vallo, Janne Mäkelä ja

Asiakkaat ovat muun muassa energia- ja tuotanto-

Antti Kärkkäinen.

laitoksia, prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksiä
sekä kunnossapidon palveluyrityksiä. EAM-yksikössä
työskentelee 40 henkilöä ja sitä johtaa Risto Metsälä.
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Hallinto
Hallitus

Puheenjohtaja
Ali U. Sa adetdin

• syntynyt 1949
• Solteqin hallituksessa
vuodesta 1982

Seppo A alto

• syntynyt 1953
• Solteqin hallituksessa vuodesta 1982

Ari Heiniö

• syntynyt 1945
• Solteqin hallituksessa vuodesta 2002

toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja
Hannu Ahola

• syntynyt 1972
• toimitusjohtajana
vuodesta 2006
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Veli-Pekk a
Jokiniva

• syntynyt 1948
• Solteqin hallituksessa vuodesta 2003

Jukk a Sonninen

• syntynyt 1958
• Solteqin hallituksessa vuodesta 2005

Markku Pietilä

• syntynyt 1957
• Solteqin hallituksessa vuodesta 2008

Tietoa sijoittajille
Taloudelliset tiedotteet 2010

julk aisupäivä

Vuoden 2009 tilinpäätöstiedote

27.1.2010

Osavuosikatsaus 1-3/2010

22.4.2010

Osavuosikatsaus 1-6/2010

11.8.2010

Osavuosikatsaus 1-9/2010

21.10.2010

Yhtiökokous
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina, 26. päivänä maaliskuuta
2010 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 16.3.2010 merkitty
Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina, 22.3.2010 klo 16.00 mennessä.

Pörssitiedotteet 2009
21.10.2009 - SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009
16.09.2009 - Solteq uudistaa organisaatiorakenteensa
12.08.2009 - SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009
22.04.2009 - Omien osakkeiden hankinta
22.04.2009 - SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009
27.03.2009 - Solteq Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
27.02.2009 - Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
16.02.2009 - Solteqin näkymät vuodelle 2009
28.01.2009 - Solteq Oyj:n YT-neuvottelut päättyneet
28.01.2009 - SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008
27.01.2009 - Solteq uusii Helsingin yliopiston taloushallinnon järjestelmät
05.01.2009 - Solteq Oyj käynnistää YT-neuvottelut

Lehdistötiedotteet 2009
16.11.2009 - Empower uudistaa työnohjausta Solteqin kanssa
28.10.2009 - Solteq toi markkinoille uuden ohjelmistoratkaisun operatiiviseen omaisuudenhallintaan
10.08.2009 - Tuko Logistics uudistaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmänsä Solteqin kanssa
17.06.2009 - Kenzon lippulaivamyymälä Suomessa valitsi Solteqin IT-kumppanikseen
02.03.2009 - Vapo uudistaa kunnossapidon hallinnan Solteqin EAM-konserniratkaisun avulla
02.02.2009 - Kiilto nappasi varastoonsa parhaat käytännöt tukkukaupan yrityksiltä

27
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