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Elinar Oy Ltd on suomalainen
yksityisomisteinen ICT alan yritys. Elinar
on toimittanut useita IBM teknologiaan
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.
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Elinar  on IBM:n sisällönhallintaratkaisuihin
ja sosiaaliseen sisällönhallintaan
erikoistunut ohjelmistoyritys. Parannamme
asiakkaidemme liiketoimintaa ja
kilpailukykyä lisäämällä asiakkaan
tärkeimmän voimavaran, tietämyksen,
hyödyntämistä ja jalostusta. Paneudumme
asiakkaan tarpeen analysointiin ja
tähtäämme ongelmien tehokkaaseen
ratkaisemiseen.
 
Asiakirjojen ja dokumenttien hallinnan
perusideana on tehdä arkistosta
organisaation keskeinen ja tuottava työkalu.
Toiminnanohjauksen avulla sähköisen
arkistoinnin automaatioaste ja älykkyys
nousee korkealle tasolle. Asiakirjat sekä
muu materiaali tallentuvat sisältönsä
perusteella automaattisesti oikeaan
paikkaan. Älykäs haku ymmärtää, mitä
käyttäjä tarkoittaa ja mahdollistaa
oleellisten asiakirjojen tuomisen
automaattisesti suoraan käytettäväksi.
Taustalla versiot, käyttöoikeudet, muiden
järjestelmien ohjaukset ja muut vastaavat
asiat hoituvat ilman käyttäjän interaktiota.
 
Elinar:n toimittamat asiakirjojen ja
dokumenttien hallintaratkaisut ovat
SÄHKE2-yhteensopiva. Ne tukevat kaikkia
arkistonmuodostuksen normaalitoimintoja,
skaalautuu lähes määrättömästi ja
perustuu markkinoiden luotettavimpiin
ratkaisuihin.
 

l i i k e t o i m i n t a

MIKKO HÖRKKÖ

Toimitusjohtaja tuli
taloon vuonna 2013 ja
pendelöi Porin toimiston
ja Tampereella
sijaitsevan kotinsa
välillä.



l i i k e t o i m i n t a

Näitä ratkaisuja toteutetaan asiakkaiden
tarpeista riippuen joko heidän osoittamiin
palvelinympäristöihin tai vastaavasti
palveluna Elinarin omasta
palvelinympäristöstä. 
 
Asiakkaina on tällä hetkellä vakuutus- ja
pankkisektorin toimijoita (Ilmarinen),
julkishallinnon organisaatioita
(Työllisyysrahasto, Lahti) sekä muita
liiketoiminnaltaan erityyppisiä yrityksiä,
kuten Norjan suurin autojen jälleenmyyjä
Bertel O. Steen. Jatkuvuuden takaamiseksi
toimitamme asiakkaille toimitettujen
järjestelmien ylläpitopalveluja, sekä IBM:n
sisällönhallintajärjestelmien ratkaisujen
koulutusta, konsultointia ja suunnittelua
sisällönhallinnan kehittämiseksi.
 
Toimitukset nopeasti kehittyvän
teknologian kärjessä ovat pääsääntöisesti
asiakasprojekteja. Pääosa ratkaisusita
tehdään jo olemassa oleviin ympäristöihin,
joten integraatiot muihin järjestelmiin sekä
tiedon migraatiosta on tullut keskeinen
vahva osaamisalueemme.
 

ARI JUNTUNEN

Teknologiajohtaja ja
perustajajäsen on ollut
mukana ratkaisujen
kehittämisessä vuodesta
1994 lähtien.



ELINAR AI™

 

t e k o ä l y r a t k a i s u t
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 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.



YHTEYSTIEDOT

Asiantuntijakeskus
BEPOP
Yrjönkatu 22 B, 3. kerros
28100 PORI
 
Vaihde:
02 634 2200
 
Y-tunnus:
1026714-7
 
Sähköposti:
contact@elinar.com
 
Kotisivut:
www.elinar.com

Missio
Parannamme tietointensiivisten
organisaatioiden liiketoimintaa ja
kilpailukykyä lisäämällä heidän tärkeimmän
voimavaransa - tietämyksen -
hyödyntämistä ja jalostusta. 
 
Liiketoiminnan mahdollisuus
Digitaalisessa maailmassa asiakkaiden
liiketoiminnan menestys riippuu heidän
informaatioprosessinsa tehokkuudesta.
Yritysten on omaksuttava uusia kykyjä
saadakseen ja pitääkseen kilpailuetunsa.
 
Kasvuntekijä
Tiedon määrä ja digitaalisten tapahtumien
paljous kasvaa eksponentiaalisesti.
Liiketoimintaprosessit tulevat olemaan
enemmän ja enemmän riippuvaisia tiedosta
ja informaation käsittelystä.
 
Arvolupaus
Elinar ylläpitää optimaalista kyvykkyyksien
kehitystä kustannustehokkaasti.

s t r a t e g i a  &
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