
Atlassian 
Insight 
2021 Kuinka työkalut ovat kehittyneet? 

Miten käyttäjät kokevat ratkaisujen tukevan  
arjen työtä ja liiketoiminnan kehittämistä?



Atlassian käyttää liikevaihdostaan 35 % tuotekehitykseen.

Panostuksen ansiosta ratkaisut ovat aina käyttäjien tar-
peiden, muuttuvan teknologiaympäristön ja kehittyvän 
liike-elämän tarpeiden mukaisia.  

Pilveen siirtyminen moninkertaistaa ratkaisujen hyödyt ja 
tuo mukanaan kokonaan uusia ominaisuuksia.

Atlassian Insight 2021 summaa käyttäjien objektiiviset 
kokemukset arjen pyörittämisen, ominaisuuksien ja liike-
toiminnan kehittämisen näkökulmista.

Solutions + 
Practices + 
People =  
Success

Atlassian  
käyttää liike- 
vaihdostaan 35 %  
tuotekehitykseen.

Lähteet: Forrester, Atlassian ja Avoset
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Pilveen siirtyminen tehostaa  
liiketoimintaa. Miksi?

Nopeat  
prosessit

Tiimien pystytys sekä ym-
päristöjen skaalaaminen 
ja alasajo on nopeampaa 
kuin serverissä. 

Tuottava 
resursointi

Automaattisten päivitys-
ten ansiosta tiimit voivat 
keskittyä tuottavaan 
asiakastyöhön sovellusten 
ylläpitämisen sijaan. 

Pienet 
hallinnointikulut

Fyysinen laitteisto, ylläpito 
ja välilliset hallinnointikulut 
maksavat. Pilveen siirtymi-
nen pienentää infrastruk-
tuuriin liittyviä kustannuk-
sia merkittävästi.

Luotettava 
skaalaus

Data on turvassa, koska 
tietoturvan tarkastus, var-
muuskopiointi, varmuusko-
pioiden palautus ja salattu 
tiedonsiirto ovat pilvipalve-
lun vakiominaisuuksia.

Maksimaaliset 
mahdollisuudet

Tiimit saavat reaaliaikai-
sesti käyttöönsä uusimmat 
ominaisuudet ja integraa-
tiot. Työkaluja voi käyt-
tää täyspainoisesti millä 
tahansa laitteella.
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Edullisuus ja vaivattomuus  
serveristä pilveen siirtymisen  
suurimmat syyt

Ylläpito- ja  
laitekulujen 
karsiminen

65 %

Miksi yrityksesi siirtyi serveristä pilveen?

Manuaalisen 
päivitystarpeen 

poistaminen

62 %
Suorituskyvyn 
parantaminen

33 %
Etätyön 

helpottaminen

31 %
Useiden  

ympäristöjen 
yhdistäminen

29 %
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Serveristä pilveen siirtyneet  
yritykset arvottavat tietoturvan ja 
huoltovapauden ykköshyödyiksi

Luotettava 
tietoturva ja 

versiopäivitykset

64 %

Mikä on ollut pilven suurin hyöty serveriin verrattuna?

Kasvanut nopeus 
ja parempi 

käytettävyys

44 %
Laadukas 

käyttäjäkokemus

43 %
Tehokas 

suorituskyky

38 %
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Myös Jira siirtyy pilveen –  
Hyödyt moninkertaistuvat

Projektinhallintatyökalu Jira on ollut Atlassianin suosituin tuote jo 17 vuotta.  
Jira on maailman ainoa ratkaisu, jossa projektin kaikkia ulottuvuuksia voi hallita yhdessä työkalussa.

Pilveen siirtyminen nostaa Jiran tuottavuutta entisestään.

Kaiken kattava

Projektinhallinta, suunnittelu, 
seuranta, tiketöinti ja sovellukset 
yhdessä työkalussa.

Avoin alusta

Jira integroituu myös Atlassianin 
ulkopuolisiin työkaluihin.

Skaalautuva

Jira soveltuu yhden tiimin työkalusta 
aina isojen organisaatioiden 
järjestelmäksi asti.

Raportointi

Valmiit ja räätälöidyt raportit kaikista 
näkökulmista ja vaiheista.

Helppokäyttöinen

Jiran käyttäminen ei vaadi  
teknistä osaamista.

Räätälöitävä

Jira soveltuu kaikkein  
erityisimpiinkin tarpeisiin.

Integraatiot

Jira integroituu saumattomasti 
muihin Atlassian-työkaluihin.

Atlassian Insight 2021



Enterprise Service  
Management – Menes-
tyvät yritykset kertovat

Lähde: Forrester

Jira on Atlassianin suosituin työka-
lu ja Jira Work Management siitä 
kehitetty, kaikille tiimeille tarkoitet-
tu versio. Ratkaisu on yksinkertai-
nen, tehokas ja helppokäyttöinen.

Jira Work Management mahdollis-
taa Atlassian-tuotteiden laajamit-
taisen käytön läpi organisaation, 
työkalutarpeista riippumatta. Se 
on räätälöitävissä täysin organi-
saation sisäisiin erityistarpeisiin.

 ̙ Listanäkymä

 ̙ Kalenterinäkymä

 ̙ Aikajana

 ̙ Lomakkeet ja taulut

 ̙ Kymmeniä projektipohjia

 ̙ Automaatio-ominaisuudet

Enterprise Service Management eli ESM tarkoittaa ITSM-toiminnallisuuksien ja toimivien käytäntöjen 
hyödyntämistä läpi organisaation aina HR- ja lakiosastoa myöden. ESM tehostaa toimintaa, koska se huomioi 
käyttäjät, käyttötarkoitukset ja liiketoiminnan tavoitteet.

ITSM-toimijat ovat nyt alkaneet siirtyä ESM-ratkaisuun. Forrester tutki, mitä menestyvät yritykset kokevat 
hyötyvänsä muutoksesta.

Tehokkuus ja turvallisuus

85 % tekee tuotejulkaisuja useammin  
halliten samalla riskit.

Ennakointi ja sopeutuminen

75 % oli varautunut isoihin  
muutoksiin jo ennen koronaa.

Synergia ja moniammatillisuus

52 % kokee yhteistyön lisääntyneen  
organisaation rajojen hälvetessä. 

Kehittäminen ja kehittyminen

49 % pystyy keskittämään aikaansa 
 innovatiiviisiin työtehtäviin.

Atlassian Insight 2021


