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PerkinElmerin
pitkä kokemus ja moniammatillinen 
osaaminen mahdollistavat 
nopean innovoinnin

yynti- ja markkinointijohtaja 
Tero Lähteenmäen mukaan 
tyypillinen asiakkaan haas-
te on se, että budjetit eivät 

kasva, mutta niiden puitteissa tulisi saada 
enemmän aikaiseksi.

”Robotiikka mahdollistaa tehokkuuden 
lisäämisen, mutta samalla tuetaan myös 
työn mielekkyyttä ja saadaan työntekijät 
keskittymään olennaiseen.”

Ohjelmistorobotiikalla voidaan hoi-
taa esimerkiksi erilaisia toistuvia liike-
toimintakriittisiä tehtäväkokonaisuuksia 
sekä monenlaista tietojen käsittelyä ja 
täydentämistä. 

Yrityksen CTO Eero Hyytisen mukaan 

parhaat käyttökohteet etsitään yhdessä 
asiakasorganisaation kanssa. 

”Useimmiten ei ole haastetta löy-
tää tehostamiskohteita, vaan tärkeää on 
arvottaa robotiikalla saatavat hyödyt. 
Ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen ro-
botiikalla saatavia hyötyjä kasvatetaan or-
ganisaatiossa vaiheittain”, hän kuvailee. 

Jatkossa tekoäly tuo automaatioon yhä 
lisää mahdollisuuksia. Yhtenä esimerk-
kinä Q-Factorylta käytetään ostolasku-
jen tiliöintiä, jota voidaan automatisoi-
da yrityksen aiempaa dataa hyödyntäen. 
Tekoäly tiliöi ennustettavat ostolaskut ja 
lähettää tarkistuspyyntöjä käyttäjälle tar-
peen mukaan. 

Teknologisilla ratkaisuilla 
kustannustehokkuutta ja 
läpinäkyvyyttä

Q-Factorylla nähdään, että tehokkaan 
automaation toteuttamiseksi vaaditaan 
myös toimivia teknologisia ratkaisuja. 
Yrityksen oma QAutomate -tuote on luo-
tu avoimen lähdekoodin päälle, jolloin 
tuotteita voidaan tarjota huomattavasti 
aiempaa kustannustehokkaammin, myös 
pk-sektorille ja yhä useampaan työtehtä-
vään. QAutomate mahdollistaa liiketoi-
minnan ja tietohallinnon saumattoman 
yhteistyön. 

QAutomaten Teknologiajohtaja Anssi 
Pekkarinen kuvaa, että teknologisilla rat-
kaisuilla saadaan aikaiseksi mm. uuden-
laista interaktiivisuutta, mikä lisää robotii-
kan käytettävyyttä. 

”Robotti voi esimerkiksi kysyä, onko 
vaikkapa vastaanotettu työajankirjaus oi-
kein. Jos on, robotti hoitaa tiedon eteen-
päin palkanmaksuun”, hän esittelee.  

Q-Factorylla korostetaankin, että tule-
vaisuudessa robotit tulevat usein työnteki-
jän kumppaneiksi. 

”Ihmisen päätöksentekoa ja valinto-
ja tarvitaan edelleen, mutta robotti tu-
lee kaveriksi työtehtäviin”, Pekkarinen 
summaa.�

Kotimainen Q-Factory Oy, yhdessä teknologiakumppani QAutomate 
Oy:n kanssa, tarjoaa asiakkailleen ohjelmistorobotiikkaa, jonka 
avulla työtehtäviä voidaan automatisoida ja työrooleja kehittää. 
Automatisointi on tapa vastata organisaatioiden tehokkuusvaa-
timuksiin ja luoda kustannussäästöjä sekä lisätä työn mielekkyyttä. 
Q-Factoryn mukaan oikeilla teknologiaratkaisuilla robotiikasta 
saadaan paras hyöty. 

Ohjelmistorobotiikka
lisää tehokkuutta ja vapauttaa aikaa 
lisäarvoa tuottavaan työhön
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