Keskusteluja kumppanuudesta Case Senaatti

”Digiaikana mitään liiketoiminnan kehitystä ei voi tehdä
ilman talouden ja ICT:n vahvaa panosta ja yhteistyötä.”

Senaatin toiminta koostuu erilaisista toiminnoista rakennushankkeista vuokraukseen ja ylläpitoon sekä laajaan tarjontaan
toimitilapalveluista. Kullakin on erityispiirteensä, jotka asettavat vaatimuksia
taloushallinnolle – esimerkkeinä investointilaskelmat, sisäinen laskenta ja ALV-laskenta. Lisäksi Senaatti on ulkoistanut yli

Mikko Ahola, talousjohtaja ja Jussi Hirvelä, tietohallintojohtaja, Senaatti-kiinteistöt

90% työstään. Yli 4000 ihmistä työllistävän toimittajaverkoston tehokas johtaminen on menestyksen edellytys ja siksi

Senaatti
Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Senaatti on uusien
työnteon tapojen ja työympäristöjen
suunnannäyttäjä. Sen monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta
käytöstä. Senaatti vastaa myös valtiolle tarpeettomien kiinteistöjen myynneistä ja kehittämisestä. Vastuullisuus
on keskeinen osa Senaatin kaikkea
toimintaa.

www.senaatti.fi
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Kiinteistöjen vuokraajasta palveluorganisaatioksi

hankinnoista tarvitaan ajantasaista tietoa.

Senaatti-kiinteistöt on perinteikäs julkisten
tilojen hallinnoija, jonka toiminta ulottuu yli

Talous ja ICT tukemassa
liiketoimintaa
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Aikataulussa ja budjetissa pysynyt
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Projekti onnistui ja toteutui aikataulussaan
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Efiman palvelut
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2012
•• 
Atlas
Hyödyt
•• 
Aikataulussa ja budjetissa pysynyt ERPprojekti
•• 
Nykyliiketoimintaa tukeva järjestelmä
•• 
Toimiva raportointi
•• 
Tyytyväiset käyttäjät
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