
04 äå"ll#l*iuu,",0.,

utiset
ffiäffiffi*iffi;;a-o*ot'

" 
r.**"trr d:t-fitn *t!r-] 9:'

_iii::ili: :i..r,:.1i., .: r .-

(lnilt,,lilnr'('n
r,t ; r I r,r rkkllr r,r,,i.rk.r,,

on sitoutunut
projektiin.

.Er'''-'..i'-rlt.'ri^f -1.i



Onnistuneen
erp-hankkeen asiakas

on sitoutunut
projektiin.Erppiprojekti

ITvoi onnistuakin
M iel i kuvissa toi m i n nanohjaushan kkeet epäon n istuvat lähes ai na.

5AP:n pohjoismaisessa kilpailussa suomalaisyritysten erp-hankkeet loistivat.
erityisesti kahden kuukauden huolellis-
m testausta sekå datan laatuun panos-
tamista.

"Master datan merkitys tunnistet-
tiin, ja datan konversion onnistuminen
varmistettiin moneen kertaan."

Liukkonen kertoo, että lryseessä oli
vanhan järjestelmåin elinkaaren päätty-
misen myötä eteen tullut pakJ<ouudis-

tus, jossa tietoturvalla oli iso rooli. SAP
valittiin siksi, että se oli organisaatiossa
tutnr ja toimialalla testatftl.

"LJskon, että ennen kaikkea projek-
tin maltillinen koko ja riittävän pitkä
aikataulu olivat onnistumisessa olen-
naisia tekijöitä."

wi:i:::l:ktin
menemään pieleen
hirveän monella
tavalla."

Millog toimii Puolustusvoimien
strategisena kumppanina ja tuottaa
maavoimien puolustusmateriaalin kun-
nossapito- ja logistiikkapalveluita. Yh-

tiö otti viime vuonna käynöönsä korke-
at tietoturvavaatimukset täyttävän erp-
ratkaisun kunnossapidon, valmistuk-
sen, logistiikan ja talouden tarpeisiin.

Asiakkaan panosta tarvitaan
CxO Mentorin johtava mentori ja tie-
tojärjestelmäprojektien tutkija Reino
Myllymåiki ei ole yllätqmyt siitä' että
Millogin projekti onnistui.

"Asiakas on selvästi ottanut vaka-
vasti oman osuutensa projekissa".

Liukkosen listaamat asiat ovat hä-
nen mielestäåin kaikki oikeita, mutta
yleisesti onnistuneelle tai epäonnistu-
neelle järjestelmäprojektille ei ole yhtä
selitystä.

"Ne voi saada menemään pieleen
hiweiin monella tavalla, mutta monesti
taustalla on asiakkaan usko siihen, että
ulkopuolinen toimittaja tulee vain pys-
tyttåimäiin jiirjestelmiin ilman omaa pa-
nosta", håin toteaa,

Huolettomalla ja sitoutumaftomalla
asenteella tulosta ei slnrny.

Myllymäen mukaan projektin koon
kasvattaminen nostaa aina riskiå, kuten
myös järjestelmän istuttaminen moni-
mutkaiseen ympäristöön. Myöskään
datan laatuvaatimuksia ei saa ylenkat-
soa.

Paljon rippuu myös siitä, ollaanko

erpin muutoksia tekemässä vain tekni-
senä päivityksenä vai haetaanko siitä
suurempia toimintatavan muutoksia.
Jälkimmiiisessä tapauksessa asiakkaalta
vaaditaan huomattavaa akiivisuutta.

Myllymäki toteaa, että erityisesti
master datan merkitys kannattaa muis-
taa.

"Se on ollut tapetilla jo pari vuotta,
firmat ovat tietojen puhdistamisesta to-
della kiinnostuneita. Sen hallitseminen
on tämän kaltaisessa projekissa tärke-
a."

Onnistumiset jäävät varjoon
Kilpailussa etsittiin parhaimmin toteu-
tetnrja SAP-ratkaisuihin pohjautuvia
tieto j ärj estelmiihanli<eita.

SAP:n laatupäällikkö Markku
Martikainen kertoo, että yhtiö haluaa
tuoda kilpailun avulla esiin onnistunei-
ta it-hankkeita ia tunnistaa onnistumis-
ten takana olevia parhaita kiiytåintöiä.
Hänen mukaansa onnistuneet hank-
keet jäävät julkisuudessa valitettavan
usein epäonnistumisten varjoon.

Suomalaisten menestys kenoo hä-
nen mukaansa sekä täkäläisten it-am-
mattilaisten korkealuokkaisesta osaa-
misesta enä yritysten ennakkoluulotto-
masta suhtautumisesta tietotekniikan
kiiyttöön liiketoiminnassa. I
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uomalaiset erp-hankkeet
onivat kårkisijat SAP:n jiir-
jestämässä SAP Nordic
Quality Awards -kilpailus-
sa. Suurten projektien kate-

goriassa kaikki kolme kårkisijaa meni-
vät suomalaisille yrityksille Millogille,
Hartwallille ja \7åirtsiliille.

Kilpailun voittaneen Millogin tieto-
hallintojohtajan Toni Liulskosen mu-
kaan hanketta edelsi huolellinen val-
mistelu. Olennaista oli selkeå ja stan-
dardin mukainen ratkaisukuvaus, ja

matkan varrella tapahtuvaa räätälöintiä
haluttiin välttää.

"Projekti asemoitiin meillä strategi-
seksi kehityshankkeeksi yhtiötasolla.
Sillä oli myös erittäin vahva johdon tu-
ki, joten edellytys onnistumiselle tuli si-
tä kautta'?, hän arvioi.

Liulkosen mukaan oli olennaista, et-
tä yhtiössä tiedettiin, mitä oltiin teke-
mässä. Tiimi määrineli rajatun kokonai-
suuden ja pitiiytyi siinä. Lihtötilannetta
auttoivat hänen mukaansa myös selkeät
sopimukset kaikkien osapuolten kesken.

Master datalla on väliä
Toteutusvaiheessa Liukkonen korostaa


