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Teollinen Internet
Teollinen internet synnyttää uutta kilpailua. Samalla se avaa uutta liiketoimintaa.
Se murtaa toimitusverkostoja ja rakentaa uusia. Teknologia on valmis. Onko organisaatiosi?

4U INTERNET UUDISTAA KAIKEN
Teollinen internet synnyttää uutta
kilpailua. Samalla se avaa uutta
liiketoimintaa. Se murtaa toimitus
verkostoja ja rakentaa uusia. Teknologia
on valmis. Entä onko organisaatiosi?

TÄTÄ ON TEOLLINEN INTERNET

usi johtaminen
on välttämätöntä

usi kilpailu syntyy
arvaamattomalla tavalla

udet verkostot
syntyvät

udenlainen liiketoiminta on
mahdollista jokaiselle yritykselle

VIISI ASKELTA TEOLLISEN INTERNETIN MAHDOLLISUUKSIIN

Tee päätös, että yritys kehittää uutta
liiketoimintaa teollisen internetin
ratkaisuilla.

Esineiden internet (Internet of
Things IoT) tarkoittaa, että internetiin
liitetyt älykkäät laitteet voivat vaihtaa
keskenään tietoja reaaliajassa.
Laitteita ja koneita voidaan analysoida
ja ohjata internetin kautta.

”ALIHANKKIJAKSI
EI PÄÄSE YRITYS,
JOLTA PUUTTUU
TEOLLISEN
INTERNETIN
YMMÄRRYS.”

Teollinen internet tarkoittaa
edellä kuvatun hyödyntämistä
liiketoiminnassa ja julkisissa
palveluissa. Laitteiden ja koneiden
tuottamaa dataa analysoimalla voidaan
synnyttää uusia digitaalisia palveluita.

TEOLLISEN INTERNETIN MAHDOLLISTAJAT

Valitse sopiva pilotti,
jolla pääset nopeasti alkuun.
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Arvioi riskit, jotka liittyvät
muutokseen. Tietoturva on
avainasemassa.
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Arvioi mitä osaamista yritys tarvitsee lisää ja
mitä osaamista sillä on annettavana kumppaneille.
Uudet ideat tarvitsevat usein uusia tekijöitä sekä
organisaation sisälle että yhteistyöverkostoihin.
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Valmistaudu muutokseen alan toimintalogiikassa.
Uskalla rikkoa rajoja. Mieti miten voit ylittää asiakkaan
odotukset ja etsi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

INTERNETIIN KYTKETYT LAITTEET MAAILMASSA
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Lähde: Internetlivestats.com

3,0

OPERAATTORIT
tietoliikenne, konesalit

JULKISET ORGANISAATIOT
tarjoavat palveluita

INTEGRAATTORIT
yhdistävät eri osapuolten
osaamisen

LAITETOIMITTAJAT
tietokoneet, automaatio,
sensorit jne.

”TÄRKEINTÄ
MUUTOKSESSA ON
JOHDON PÄÄTÖS.”

INTERNETIN KÄYTTÄJIÄ MAAILMASSA

YRITYKSET
luovat liiketoimintaa

NOUSU TEOLLISEN INTERNETIN PORTAILLA
Yritys voi aloittaa askeleet teolliseen internetiin
yksittäisestä komponentista.
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Täysin uusi
liiketoimintamalli
Älykkäiden
järjestelmien yhteistyö
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Älykäs järjestelmä
Älykäs kone
tai laite
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Älykäs komponentti

Lähde: Gartner

Lataa maksuton IoT-opas ja olet askeleen lähempänä omaa älykästä palveluasi >

”JOKAINEN
OIVALTAVA
YRITYS VOI OTTAA
TAVOITTEEKSEEN
NOUSTA ALANSA
UBERIKSI.”
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