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Käyttäjät ovat jo mobiilissa, mutta parhaat sovellukset ovat vasta tulossa.
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3 Mobiilikäyttö avaa uusia mahdollisuuksia



Kaikki mikä voi, 

digitalisoituu – ja myös

mobilisoituu.



KAIKKI ON JO MOBIILIA

Mobiililaitteiden myynti on jo ohittanut pöytäkoneiden ja läppäreiden 

myynnin. Mobiilikäyttö ohittaa yhä useammissa tilanteissa perinteisen 

työpöytäkäytön. Älypuhelin ja tabletti eivät enää ole erikoisuuksia, vaan 

mahdollistajia.



SOPIVAMMIN

Pelkkä verkkosivuston tekeminen mobiililaitteella toimivaksi ei riitä, vaan 

käyttäjät kaipaavat elämäntapaansa sopivaa käyttökokemusta.



LAAJEMMIN

Mobiililaitteesi ei ole pelkkä puhelin. Se on myös kalenteri, osoitekirja, 

postilaatikko ja kaikki muutkin digitaaliset työkalusi. Lisäksi se on 

karttakirja, televisio, radio, kamera, musiikkisoitin, kirjasto ja Internet-

yhteytesi – ja paljon muutakin.



OLENNAISEMMIN

Mobiilikäyttö on hetkittäistä, ja huomio hajautuu helposti. Olennaiset asiat 

valikoituvat etualalle, ja muut karsiutuvat. Tiedostojen ja kansioiden 

merkitys vähenee; vuorovaikutusten merkitys lisääntyy.



YMMÄRRÄ KÄYTTÄJÄT

JA KÄYTTÖTILANTEET



TUNNISTA TILANNE

Tilanne luo tarpeen.

Tarve riippuu käyttäjästä.

Ratkaisu riippuu tilanteesta, tarpeesta ja käyttäjästä.

Mobiilikäytössä tarpeen tunnistamisen merkitys korostuu.



YMPÄRÖIVÄ MAAILMA 

MUKAAN

Monet asiat vaikuttavat puuhiini: ajankohta, vireys, sää, liikenne, perhe, 

ystävät ja monet muutkin ihmiset. Laitteet keräävät jatkuvasti tietoa 

ympäröivästä maailmasta hyödynnettäväksi.



OLENNAINEN ESIIN

Haluan oikean tiedon, oikeaan aikaan, oikealla ruudulla. Sitä ei tarvitse 

etsiä suurennuslasin kanssa valtavasta tietomassasta.



VÄHEMMÄN KITKAA

Haluan tehdä sen mikä pitääkin, silloin kun se on tarpeen, vaikka en 

olisikaan tietokoneen ja pöydän ääressä. En halua miettiä onko se 

mahdollista vai ei.



MOBIILIKÄYTTÖ AVAA

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA



TUNNISTA JA HYÖDYNNÄ

KONTEKSTI

OSOITEKIRJA

KALENTERI

SÄÄ

LIIKENNE

SÄHKÖPOSTIAJANKOHTA

KAMERA

PAIKANNUS

SOME



TYÖNTEKIJÄ = 

KULUTTAJA

Mobiiliratkaisun käyttökokemukseen kohdistuvat odotukset ovat peräisin 

kuluttajasovelluksista. Käyttäjät ovat myös kuluttajia – mahdollisesti 

käyttävät jo omaa laitettaan työtehtävien hoitamiseen ja yhteydenpitoon.



CASE: 

ILMATIETEEN 

LAITOKSEN 

SÄÄSOVELLUS

› iPhone, Android, Windows Phone

› Satoja tuhansia latauksia

› Mukana kenties Suomen ainoa

Feels Like -ukko!



CASE: KUPLA 

KULJETTAJAN 

PÄÄTELAITE

› Aikataulutiedot ja ennakkoilmoitukset junan kuljettajalle

› Suoraan veturin ohjaamossa olevaan tablettitietokoneeseen

› Reaaliaikainen viestintä liikenteenohjauksen kanssa



INTEGROI 

LIIKETOIMINTA

Yrityksen työntekijät tarvitsevat erilaista tietoa ja erilaisia sovelluksia 

kuin asiakkaat. Tuo liiketoimintajärjestelmien sisältämä tieto myös 

mobiilisovellusten yrityskäyttäjien ulottuville.



ENEMMÄN KUIN 

YHTEENSOPIVA

Asiakkaasi käyttävät jo nyt palvelujasi monilla erilaisilla mobiililaitteilla. 

Varmista heille paras mahdollinen käyttökokemus.



Kaikki on jo mobiilia.

Tilanne ohjaa käyttöä.

Olennainen nousee esiin.
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