
 

 

PointZERO® 
 − Tee oikein alusta lähtien 

 

Maailma ympärillämme 

on haastava. 

Liiketoimintaratkaisujen 

täytyy tuottaa todellista 

liiketoiminta-arvoa ja 

johtaa kiistattomaan 

menestykseen. 

Vaistonomainen 

hallintareaktio voisi olla 

ohjata informaatioteknologiaa 

kustannus- ja 

aikanäkökulmasta. Kuitenkin 

todellinen menestys 

saavutetaan keskittymällä 

riskeihin ja laatuun. Tämän 

vuoksi tarvitaan yhdistävä 

näkökulma, joka johtaa 

liiketoimintaratkaisuihin, 

jotka syntyvät ihmisten ja 

ratkaisujen yhteistyöstä. 

Tämä yhteistyö perustuu 

jatkuvaan kehitykseen 

sovelluselinkaaren läpi, jossa 

metodit, lähestymistavat, 

työkalut ja mittarit ovat 

linjassa johtaen 

liiketoimintaratkaisuihin, 

jotka sopivat tarkoitukseensa 

ja ovat oikeita heti 

ensimmäisellä kerralla. 

PointZERO® on 

kaikenkattava näkökulma, 

joka on uutta nykyajan 

liiketoimintateknologian 

maailmassa. Tämä  

sateenvarjonäkökulma 

ehkäisee hajanaisia 

parannuksia, jotka johtaisivat 

sovelluselinkaaren 

osaoptimointiin. PointZERO® 

ohjaa tekemään asiat oikein 

ensimmäisestä hetkestä 

lähtien. Vältä tuhlaamasta 

energiaa lisätyöhön; ”tee 

asiat oikein heti alusta 

alkaen”. 

Haasteet 

Menestyksen saavuttaminen 

liiketoiminnassa ei ole 

helppoa. Siihen liittyy monia 

tekijöitä. Kulut eivät saa 

ylittää hyötyjä. Ratkaisujen 

täytyy löytyä oikeaan aikaan. 

Liiketoimintariskit täytyy 

saada pidettyä 

hyväksyttävällä tasolla. 

Laadun täytyy olla riittävä. 

Nykyajan maailmassa 

yritysten täytyy olla tietoisia, 

että IT on vain edellytys. 

Todellinen menestys 

muodostuu siitä kuinka IT on 

integroitu 

liiketoimintaprosesseihin 

liiketoimintaratkaisua 

luotaessa. Tämän vuoksi 

johtajat tarvitsevat tuntuman 

tähän jatkuvasti muuttuvaan 

maailmaan. Heidän 

liiketoimintaratkaisujen 

täytyy vastata asiakkaiden 

odotuksia. Mikäli ratkaisu ei 

ole tarpeeksi hyvä, asiakkaat 

katoavat kuin lumi 

auringonpaisteessa. 

Kulujen ylitykset ja 

projektien epäonnistumiset 

merkitsevät miljoonien 

tappioita sijoituksissa ja 

vaihtoehtoiskustannuksissa. 

Monia syitä on pystytty 

tunnistamaan, kuten 

esimerkiksi heikko 

kommunikointi, huonosti 

ilmoitetut vaatimukset ja 

riittämätön riskienhallinta. 

Seurauksena on tarpeetonta 

lisätyötä. PointZERO® -

näkemys osoittaa, että 

lisätyön välttämiseksi meidän 

täytyy käyttää laatumittareita 

sovelluselinkaaren jokaisessa 

vaiheessa. Viestin johtajille, 

jotka toteuttavat 

liiketoimintamuutoksia tulisi 

olla selkeä: Tunnistamalla 

virheet niiden esiintyessä 

pystymme toimittamaan 

parempia tietojärjestelmiä 

alhaisemmilla 

kokonaiskuluilla. Meidän 

kaikkien tulisi tehdä asiat 

oikein ensimmäisellä kerralla! 

 



 

PointZERO® 

PointZERO® on meidän lähestymistapa lähteen puutteiden, riskien ja kulujen vähentämiseen, tuottavuuden 
kasvattamiseen sekä time to market –ajan lyhentämiseen tinkimättä laadusta. Se on sateenvarjonäkemys, joka 
sisältää muutoksen näkökulmaan sovelluselinkaarimallista liiketoimintamenestykseen. PointZERO® on näkemys, 
jonka tarkoituksena on lisätä liiketoimintamenestystä sekä tehdä parannuksia sovelluselinkaaressa askel askeleelta 
lyhentääkseen time-to-market –aikaa, välttääkseen ja vähentääkseen kuluja, poistaakseen riskejä ja 
saavuttaakseen tarkoitukseen sopivan laadun. 

 

 

Haasteiden kohtaaminen 

Keskittymällä riskeihin ja 

laatuun sekä prosesseissa 

että tuotteissa, me 

vähennämme turhia kuluja 

sekä aikaa.  PointZEROn 

tarkoitus on parantaa 

rinnakkaisia asioita askel 

askeleelta. Aloitetaan 

tekemällä pieniä parannuksia, 

jotka johtavat pieniin, mutta 

mitattavissa oleviin kulujen ja 

ajan vähennyksiin. Tämän 

jälkeen jatketaan näillä 

pienillä parannuksilla. Ja kun 

sidosryhmät aikanaan 

tekevät omia mittauksia, he 

huomaavat että kulut ovat 

vähentyneet. Tämän pohjalta 

he uskaltavat suosia 

muutoksia jatkossakin. 

PointZEROn avulla me 

olemme nyt kehittäneet – ja 

jatkamme edelleen kehitystä 

– ryhmän mittareita, 

menetelmiä ja työkaluja, 

jotka auttavat hallitsemaan 

laatutoimitusten virtaa 

sovelluksen elinkaaren läpi ja 

saavuttamaan parempien 

liiketoimintaratkaisujen 

toimittamisen alhaisemmilla 

kuluilla ja lyhyemmällä 

toimitusajalla. 

Tehokkaan  PointZERO®-

strategian toteutus voidaan  

toteuttaa monella tavalla, 

mutta se sisältää aina 

mittareiden yhdistelmiä 

näistä kolmesta 

keskeisimmistä linjauksista: 

1. Teollistaminen 

käyttämällä hyväksi 

laatu-ohjautuvia työkaluja 

ja standardointia 

2. Laadun 

mahdollistaminen 

vahvistamalla laatu-

/testaustiimiä 

keskittymällä laatuun & 

yhteistyöhön 

3. Älykkään inspiraation 

käyttäminen 

mahdollistamaan 

kehitysohjelman 

huippuluokan 

mahdollisuuksille 

Yhteistyöllä 

menestykseen 

Liiketoiminnan luomiseen ja 

pyörittämiseen liittyy monia 

haasteita. Siitä on tullut niin 

haastavaa, että yhdellä 

ihmisellä ei voi olla enää 

täydellistä käsitystä siitä. 

Yhteistyöstä on tullut avain 

jokaisessa vaiheessa 

sovelluksen elinkaarta sekä 

osapuolten välillä, jotka 

liittyvät elinkaaren 

toimintojen eri vaiheisiin. 

PointZEROn yhdistävä 

lähestymistapa itse asiassa 

luo paremmat olosuhteet 

yrityksille, jotka hyödyntävät 

tätä näkökulmaa tuottaen 

optimoidut sovelluksen 

elinkaaren toiminnot sekä 

kasvavan 

liiketoimintamenestyksen.  

Haluatko tietää lisää? 

Voit lukea lisää 

palveluistamme osoitteessa 

www.sogeti.fi 


