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Aloita digimatkasi XpressWay-konsultoinnilla  

? 

Uudet it-trendit, kuten esineiden internet, big data, ennakoivat analyysit ja robotiikka mahdollistavat uusien 
toimintamallien ja –tapojen kehittämisen kaikilla toimialoilla. Uudet ratkaisut auttavat tehostamaan prosesseja, 
parantamaan laatua ja asiakaspalvelua, sekä alentamaan kustannuksia.  
 
Digimatkan alussa on kuitenkin useita kysymyksiä. Mistä pitäisi aloittaa ja mitä konkreettisia hyötyjä saadaan?  
Fujitsun XpressWay auttaa tunnistamaan uusia digitalisointikohteita liiketoiminnasta ja antaa eväät digimatkalle. 
Fujitsun XpressWay-asiantuntijoiden avulla sinunkin yrityksesi voi nousta digitalisaation aallonharjalle.  
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Digitaalisaatio luo uusia mahdollisuuksia 
 
Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakaskokemuksen merkitys 
korostuu. Yritysten täytyy tuottaa arvoa loppuasiakkailleen entistä 
tehokkaammin ja nopeammin sekä paketoida se uudenlaiseen 
muotoon. Digitaalisessa maailmassa liiketoiminnan arvo luodaan 
pääsääntöisesti erilaisten yhteyksien välityksellä, ei niinkään 
pääomilla. Käytännössä informaatiota voidaan yhdistää uudella 
tavalla, joka mahdollistaa myös uusien liiketoimintamallien 
kehityksen. 
 
Fujitsun XpressWay on joustava ja asiakaskohtainen 
digitalisaatiopaketti, jonka avulla on helppo tunnistaa potentiaalisia 
digitalisointikohteita asiakkaan liiketoiminnasta. Esimerkiksi 
prosessitehokkuutta voi lisätä siirtymällä sähköiseen toimintamalliin. 
 
Työntekijöiden mukaan ottaminen muutosprosessiin alusta alkaen 
mahdollistaa digitaalisaation hyväksynnän organisaatiossa. 
Digitalisaation avulla työstä tulee entistä tehokkaampaa, sillä uudet 
liiketoimintamallit, tiedon yhdistäminen ja sen saatavuus vaikuttavat 
suoraan organisaation toimintaan ja tarjottavaan palveluun.  
 
Yhdessä työskentelemällä kohti digitaalisuutta 
Fujitsun XpressWay-konsultointi auttaa asiakasta löytämään 
parhaimmat strategiaa tukevat digitaalisuusalueet.  
 
Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Fujitsun asiantuntijat havainnoivat 
nykyprosessien kulkua sekä identifoivat digitalisaatiomahdollisuuksia. 
Analyysin jälkeen asiakkaan kanssa valitaan yksi prosessi tarkempaan 
tarkasteluun.  
 
Ensimmäisessä työpajassa valitun prosessin toimintamalli käydään 
läpi ihmisten toiminnan, teknologian kuin prosessin näkökulmasta. 
Samalla muutokselle asetetaan lähtötaso. Toisessa 
Digi-idea-työpajassa uusia ratkaisuja mietitään ja parhaat ideat 
törmäytetään prosessin kanssa. Tämän pohjalta toimintatavat 
muuttuvat ja samalla saattaa löytyä täysin uusia liiketoiminta-alueita.  
 
Työpajojen tuloksena asiakas saa käyttökelpoisen luettelon 
digitalisoinnin mahdollisuuksista ja seuraavista askeleista. Selkeä 
ehdotus etenemisestä mahdollistaa hyvän lähdön kohti 
digitaalisuutta.  
 
Vahva globaali verkosto takaa parhaan tuen  
Fujitsun globaali verkosto tarjoaa parhaat toimintatavat ja resurssit 
käyttöönne, pienistä kehityskohteista aina konsernin laajuisiin 
hankkeisiin asti. Käytössä olevat menetelmät kattavat koko ketjun 
aina strategisesta näkökulmasta digitaaliseen muutokseen, 
järjestelmien integrointeihin, jalkauttamiseen ja digitaalisten 
palveluiden parantamiseen asti. 
 
Miksi XpressWay? 
Fujitsun XpressWay-konsultointi perustuu eri toimialojen parhaisiin 
kokemuksiin digitaalisaation kehityksestä. Prosessin alkuvaiheessa 
haluamme varmistaa, että digitalisointi ja prosessien muokkaus 
tehdään liiketoimintalähtöisesti.  
 
 
 

 
 
 

 
Työpajamallin avulla valittua prosessialuetta voidaan kehittää 
tarkemmin. XpressWay-konsultoinnin avulla saat käyttöösi 
käytännölliset ja selkeät askelmerkit matkalle kohti uusia 
toimintamalleja ja digitalisaatiota.  

 
Mitä asiakkaalta odotetaan? 
Onnistunut kokonaisuus vaatii seuraavia elementtejä: 
 Sitoutunut prosessin omistaja ja sponsori 
 Konsulttien prosessihavainnoinnin järjestäminen  
 Resurssien varaus työpajoihin ja tarvittaviin tapaamisiin 
 Avointa ja myönteistä ajattelutapaa 
 
Näin pääsemme alkuun 
Fujitsu on valmis auttamaan yrityksenne digihankkeissa pienistä 
kehityskohteista aina konsernin laajuisiin hankkeisiin asti.  
 
Kerromme mielellämme lisää. Lähetä sähköpostia 
virva.patomo@fi.fujitsu.com tai ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi 
Fujitsussa.  
 
 
 
 
 
 
 

XpressWay-konsultointi  
 
 Vaiheistettu lähestymistapa auttaa löytämään uusia 

digitalisointimahdollisuuksia 
 Mahdollistaa nopean etenemisen valitussa prosessissa, jossa 

nykytoimintapa törmäytetään uusien digi-ideoiden kanssa 
 Lisää it-investointien painoarvoa ja auttaa priorisoinnissa 
 Mahdollistaa tehtävien investointien ja liiketoimintahyötyjen 

yhdistämisen 
 Luo yhteisymmärryksen digitalisaation kohteista 
 Työntekijöiden sitouttaminen muutosprosessin alusta alkaen 
 Fujitsun XpressWay-konsultointi pitää sisällään aloituspalaverin, 

prosessien alkukartoituksen, kaksi työpajaa joissa käydään 
lävitse valittu nykyprosessi ja sen digitörmäytys, 
päätöstapaaminen 

 Hinta 14 900 euroa + alv  

 

Yhteystiedot 

Fujitsu Finland Oy 
virva.patomo@fi.fujitsu.com 
http://www.fujitsu.com/fi 
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