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 Android jo nyt 
kesällä 2011 
suurin useassa 
kehittyneessä 
maassa (US, Iso 
Britannia jne.) 

 WebOS poistuu 
 Kolme suurinta 

jakavat pääosan 
markkinoista. 

 RIMin osuus voi 
laskea arvioita 
enemmän. 
 

 



 Laitebrändeistä (mm.Nokia, iPod, Palm, 
Vodafone) ja malleista (Apple, Android, 
Microsoft) siirtymä käyttöjärjestelmien (IOS, 
Android, Windows) ja kautta sosiaalisiin 
palveluihin (iTunes, Facebook, Google+, 
Ebay, Amazon) 

 Internetin käytöstä siirtyminen palveluiden 
käyttöön. 

 Samaa palvelua käytetään usealla eri 
päätelaitteella tilanteesta ja paikasta riippuen. 



 Markkina jakautuu 
kahteen osaan. 
◦ Perusälypuhelimet 

◦ High end puhelimet 
varustettuna 
viimeisimmällä 
teknologialla 

 LTE-verkkoteknologia 
valtaa alaa hitaasti. 
◦ Wlan-teknologiaa 

joudutaan hyödyntämään 
vielä pitkään. 

 NFC-teknologian 
käyttö yleistyy 
◦ Avaa uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia. 



 Kännykkäpolitiikan päivitys. 
◦ Mikä käyttöjärjestelmä jatkossa yrityksen 

puhelimiin? 
◦ Mitä puhelimia tuetaan 2012? 

 Android, WP7, IOS 

 Miten suhtaudutaan kuluttajistumiseen? 
◦ Sallitaanko yrityksen tietojen tallettaminen 

puhelimiin? 
◦ Onko puhelinten virtualisointi ratkaisu tähän? 

 Tiedonsiirron kustannusten hallinta. 
◦ Siirrettävän data määrä kasvaa moninkertaiseksi 

 Operaattorisopimukset kuntoon tämän osalta 

 





 Ovat enemmänkin älypuhelimia kuin tietokoneita. 

 Vuonna 2010 niitä myytiin vain 17 miljoonaa 
kappaletta. 

 Tablet PC vs Media Tablet. 
◦ Kohdennettu eri käyttäjäryhmille 

 Tablet PC ensisijaisesti yrityskäyttöön 

 Media Tablet kohdistettu kuluttajamarkkinaan 

 Gartner ennustaa, että etenkin 10” Tablet tulee 
olemaan se, jonka kuluttajat ottavat omakseen. 
◦ Soveltuu hyvin lukemiseen, elokuvien katseluun ja web-

surffailuun. 

 



 Tarjoaa rikkaamman 
käyttökokemuksen kuin 
älypuhelin tai PC. 

 Tehokkaita välineitä 
kommunikointiin ja sosiaalisen 
median hyödyntämiseen. 

 Fyysiset ominaisuudet, 
käytettävyys ja yksinkertaisuus 

 Mahdollistaa rikkaan 
mediasisällön jakamisen. 

 Houkutteleva design. 
 Sovellusten määrä, sisältö- ja 

sovelluskauppa. 
 Välittömästi käynnissä ja pitkä 

akun kesto. 
 Kohdistettu erityisesti kuluttajille. 

◦ Sovellusten edullinen hinnoittelu 

 
 





Lähde: Strategy Analytics 



 Liikkuva päätelaite tietojen syöttöön. 
 Kannettavan tietokoneen korvaaja. 
◦ Kestävämpi kuin kannettava (ei liikkuvia osia) 
◦ Kiinteä pöytäkone vaativampaan työskentelyyn 

 Lisäarvon tuottaminen kuluttajille  brändiin 
sitoutuminen. 
◦ Brändiä tukevat sovellukset (mm. erilaiset oppaat) 

 Median käyttäminen. 
◦ Erityisryhmät, lapset 

 Uudet kuluttajasovellukset. 
◦ Kiinteistötekniikan ohjaus (valot, lämpö, AV-laitteet, 

turvallisuus, auton ODB II informaation hyödyntäminen) 
◦ Kodin viihdelaitteistojen ohjausalusta (kaukosäätimet 

integroitu yhteen laitteeseen) 
 



 Myynti 
◦ Esitykset ja demot 

 Markkinointi 
◦ Tuotemarkkinointisovellukset 

 Ylin johto 
◦ Raportointi 

 Erilaiset tukihenkilöt 
◦ Tehtävätietojen syöttö (mm. tikettijärjestelmät) 

◦ Varastosaldojen tarkistaminen ja syöttö 



 Edelläkävijät 
◦ Käyttäjävolyymit voivat jäädä suhteellisen pieniksi, ellei 

tavoitella globaalia markkinaa. 

 Erityisryhmät 
◦ Kirjojen lukemisessa henkilöt, joilla on heikentynyt 

näkökyky (suurin kohderyhmä kirjastojen Tablet-
laitteiden käyttäjistä). 

 Nuoret ja opiskelijat 
◦ Hyödyntävät tiedon saantia monella tavoin 
◦ Opintomateriaali sähköistyy ja ammattikirjallisuus siirtyy 

vähitellen vain sähköiseen muotoon. 
◦ Erinomainen väline pdf-tiedostojen lukemiseen. 

 Lapset 
◦ Sormiohjaus on luonnollinen tapa tehdä asioita.  

 

 



 Kuluttajistumiseen reagoiminen. 
 Olemassa olevien yrityssovellutusten puutteet / 

erilainen käyttötapa. 
 Kuluttajatuotteet dominoivat mobiiliteknologioita 

ja käyttäjien odotuksia. 
 Mitä käyttäjät odottavat ja tarvitsevat 

työtehtäviinsä? 
 Yrityksen ja yksityisten tarpeiden tyydyttäminen. 
 Uudet hallinta ja rahoitusmallit. 
 Uudet työvälineiden omistajuuden mallit (oma 

kone). 
 Mikä on hyväksyttävää käyttöä näillä laitteilla. 



 Tietoturva ja tietojen turvaaminen. 
◦ Ipad ja Iphone suhteellisen turvallisia 
◦ Android-pohjaisten laitteiden tietoturvassa on 

parantamisen varaa 

 Kuluttajistuminen. 
◦ Käyttäjät tuovat omat laitteensa yrityksiin mukanaan 

 Politiikka yritysten tietojen säilyttämisestä henkilöiden 
omissa laitteissa 

 Monimuotoisuuden lisääntyminen yrityksissä. 

 Taloudelliset riskit. 
◦ Roamingmaksut (jatkuva datan käyttö ulkomailla kallista) 
◦ Nopea laitteiden vanheneminen / väärä teknologiavalinta 

 Kulttuurilliset riskit. 
 



 Thin client -arkkitehtuuri. 

 Sovellukset palveluna. 

 Tietoturvaa palveluna. 

 Virtualisointi on haasteellista; edellyttää 
ohjelmiston asentamista käyttäjän 
koneeseen. 

 Pääsynhallinnan (NAC; Network access 
control) kehittäminen tukemaan 
mobiililaitteita ja käyttäjien omia laitteita. 



 2011. 
◦ Lähde olettamuksesta, että kaikki työntekijät tulevat 

enemmän mobiileiksi. 
◦ Määritä strategia työntekijöiden omien laitteiden, joilla 

pääsee yrityksen tietoihin, käytölle. 

 Vuoden sisällä. 
◦ Mobiilisuus, yhteistyö ja sosiaalinen verkostoituminen 

lisääntyvät. Tee strategia. 
◦ Uudet laitteet ja sovelluskaupat räjäyttävät kuluttajien 

mobiilisuuden. 
◦ Selvitä alustariippumattomien kehitystyökalut.  
◦ Valitse B2C-mobiili -strategiat ja teknologiat perustuen 

käyttäjätutkimuksiin; älä mene hypen mukana. 

 Pitkällä tähtäimellä. 
◦ Suunnittele mobiililaitteiden käyttökokemukset painottaen 

yksinkertaisuutta. 
 


