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Elinar Oy Ltd on suomalainen
yksityisomisteinen ICT alan yritys. Elinar
on toimittanut useita IBM teknologialle
pohjautuvia asianhallinnan ja
sisällönhallinnan ratkaisuja. Viime vuosina
Elinar on kehittänyt tekoälyratkaisuja
erityisesti rakenteettoman tekstitiedon
käsittelyyn. Vuonna 2010 yritys on
perustanut filiaalit Ruotsiin ja Norjaan,
Oslossa on tällä hetkellä yhden hengen
edustusto.

organisaatio
Services – Palvelu
Tiimi tarjoaa ylläpitopalveluja niille
asiakkaille, joilla on Elinarin kanssa
erillinen ylläpitosopimus.
Systems – Järjestelmä
Tiimi asentaa ja konfiguroi ratkaisujen
vaatimat ohjelmistokomponentit
asiakkaiden ja/tai Elinarin
palveluympäristöön asiakkaiden sovittujen
suunnitelmien mukaan toimiviksi
kokonaisuuksiksi.
Solutions – Ratkaisut
Solutions tiimi suunnitelee ja toteuttaa
asiakasvaatimusten mukaan toimitettavat
toiminnalliset ratkaisut.
Operations – Operaatio
Operations tiimiin on sijoitettu myynnin ja
markkinoinnin osaajia sekä projektihallinta.

JOHTO
Elinarin ydintiimissä on
toimitusjohtajan ja
teknologiajohtajan
lisäksi kehitysjohtaja,
projektipäälliköt,
asiakaspalvelupäällikkö
sekä senior arkkitehti ja
konsultti.

ELINAR AI™

tekoälyratkaisut
Elinar on panostanut viimeisten kolmen
vuoden aikana voimallisesti oman
tekoälyratkaisun kehittämiseen. Sysäyksen
tälle työlle antoi EU:n asettama uusi
henkilötietolaki, joka astui voimaan
toukokuussa 2018. Sitä ennen Elinar
osallistui omalla innovaatiollaan
kansainväliseen IBM Watson Build Challenge
-kilpailuun, jossa avautui tie 400
osallistuvan yrityksen joukosta
loppukilpailuun ja sijoittuminen neljän
parhaan ratkaisun joukkoon.
Elinarin tekoälyratkaisulla voidaan nostaa
asiakirjojen ja dokumenttien hallinta- ja/tai
käsittelyprosessin automaatiotasoa
huomattavasti. Tunnistettavan tekstin tai
asiasisällön löytyminen kohde
materiaaalista voidaan saavuttaa 50-80%
taso tekoälyä opettamalla. Tunnistettuja ja
käytännössä testattuja ratkaisuja on
henkilötetojen löytyminen,
lääkärilausuntojen käsittely ja laskujen
automaattinen tiliöinti.

arvot
Luottamuksellinen kumppanuus
Toimintamme perustuu luottamukselliseen
kumppanuuteen, jonka muodostamme
asiakkaiden kanssa.
Kannattava kasvu
Toiminnan kehittämisellä on keskeinen rooli
asiakastyytyväisyyden ja työyhteisömme
hyvinvoinnin varmistamisessa kasvun,
kannattavuuden ja kansainvälisen
laajentumisen aikana.
Sitoutuminen laatuajatteluun ja
yritysvastuuseen
Toimintamme perustuu laatuun. Olemme
sitoutuneet ylläpitämään toimintamme
laatua ja parantamaan toimintoja
jatkuvasti.
Kunnioitus kaikkia kohtaan
Kunnioittava ja huomioonottava käytös,
jota elinarilaiset toteuttavat, koskee niin
työkavereita, asiakkaita kuin
yhteistyökumppaneitakin. Elinarin luomat
pelisäännöt ovat yksi työkalu
tavoitellessamme turvallista työympäristöä,
jossa jokaisella on hyvä olla.
Osaaminen innoituksenamme
Osaaminen on jatkuvaa omien taitojensa
kehittämistä. Kannustamme uuden
innovatiivisen osaamisen kartuttamiseen ja
arvostamme myös vuosien varrella
kertynyttä tietotaitoa.
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