
Inderes Aamukatsaus 

 

 
 

Talenomin uuden strategian päänavaus: 
lanseeraa ICT-palvelun  
     Juha Kinnunen 
 
Talenom lanseeraa uuden Talenom ICT-palvelun, joka käsittää työasemien jälleenmyynnin 
ja tukipalvelut pk-yrityksille. Tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi työasemien 
etävalvontaa ja -tukea, tietoturvahallintaa sekä varmuuskopiointia. Palvelussa pk-yrityksen 
työasemat ja ohjelmistot (mm. Microsoft O�ce 365) ylläpidetään jatkuvasti toimivina, 
ajantasaisina ja turvallisina. Pidämme palvelua erittäin mielenkiintoisena.   
  
Talenom ICT on ensimmäinen lanseeraus yhtiön uuden strategian mukaisista hallinto- ja 
tukipalveluista. Yhtiön mukaan palvelu tuo pk-yrittäjän saataville ICT-tuen koneineen ja 
ohjelmineen järkevin kustannuksin laajuudessa, jossa se tyypillisesti suurissa yrityksissä jo 
on. Talenom ICT:n menestystä on vielä vaikea arvioida, mutta mielestämme tarve 
palvelulle on selkeä Talenomin asiakaskunnassa ja ostaminen on ilmeisesti vaivatonta. 
Uskomme että palvelu kiinnostaa erityisesti niitä, jotka ovat uusimassa tietokoneitaan, 
joten kysyntä selviää asteittain.  
 
Samalla kun palvelun on tarkoitus auttaa Talenomin asiakkaiden arkea sekä tuoda 
säästöjä, se on luonnollisesti myös ansaintamahdollisuus Talenomille. Tätä on vielä 
hankala hahmottaa, mutta potentiaali on kuitenkin huomattava. Talenomin asiakaskunnalla 
(noin 5000-6000 pk-yritystä) on käytössä kymmeniä tuhansia työasemia. Jos Talenom ICT 
ostettaisiin esimerkiksi tuhanteen työasemaan, toisi tämä noin 0,6-0,8 MEUR jatkuvaa 
liikevaihtoa vuositasolla. Talenomin katetason täytyy olla suhteellisen maltillinen 
yhteistyökumppanien tuottaessa palvelut, mutta toisaalta riskiprofiili on todella alhainen ja 
potentiaalia on huomattavasti korkeampiin lukemiin. Lisäksi menestyessään palvelu 
vahvistaa asiakassuhteita ja voi tuoda myös uusia asiakkaita.  
 
Emme ole toistaiseksi tehneet muutoksia tulevaisuuden ennusteisiimme, ja vaikutukset 
lienevät lyhyellä tähtäimellä rajallisia. Mielestämme Talenomin päänavaus uuden 
strategian toteuttamisessa oli vakuuttava. Talenom on aikaisemmin indikoinut, että sillä on 
suunnittelupöydällä kymmeniä mahdollisia palveluita asiakasjoukolleen. Yhtiön ei tarvitse 
lanseerata montaa vastaavan kokoluokan palvelua, että uusien hallinto-ja tukipalveluiden 
liikevaihto on merkittävä nykyisessä kokoluokassa (2015 liikevaihto: 33,0 MEUR). 
Muistutamme sijoittajia siitä, että kirjanpidon osuus asiakkaiden kulumassasta on lopulta 
erittäin pieni. Lisäpalveluilla Talenom voi kasvattaa asiakaskohtaista myyntiä huomattavasti 
ja laajentua kokonaan uusille alueille yhteistyökumppanien tukemana.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Talenom lanseeraa uuden Talenom 
ICT-palvelun, joka käsittää 
työasemien jälleenmyynnin ja 
tukipalvelut pk-yrityksille. 
Tukipalveluilla tarkoitetaan 
esimerkiksi työasemien etävalvontaa 
ja -tukea, tietoturvahallintaa sekä 
varmuuskopiointia. 
 
Talenom ICT on ensimmäinen 
lanseeraus yhtiön uuden strategian 
mukaisista hallinto- ja tukipalveluista. 
Mielestämme palvelu vaikuttaa hyvin 
sopivalta pk-sektorille, jossa IT-
osaaminen voi olla heikkoa ja 
kaukana ydinliiketoiminnasta.  
 
Talenomin ansaintamahdollisuutta on 
toistaiseksi vaikea hahmottaa, koska 
kysyntä selviää hiljalleen konekannan 
uusiutuessa. Potentiaali on kuitenkin 
huomattava, ja nyt lanseerattu ICT on 
ensimmäinen uusista palveluista.  
 
Mielestämme Talenomin päänavaus 
uuden strategian toteuttamisessa oli 
vakuuttava. Jos vastaavia tulee 
paljon, kasvaa tukipalveluista 
nopeasti merkittävä liiketoiminta.  
 
* Hieman positiivista Talenomille 
 
Talenom  ( TNOM ) 

Osta PÄÄTÖS: EUR 7,10 

TAVOITE: EUR 7,50 
 


