
QPR Softwaren avaintiedot
Taloudellinen tulos 2019



Erikoistunut prosessilouhinta-, mallinnus- ja 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoihin ja ratkaisuihin.

Perustettu 1991, NASDAQ Helsingin päälistalla.

Asiakkaita yli 50 maassa.  

Ohjelmistoportfolio uusittu viime vuosina, ja uusinta rahoitettu 
kassavirrasta.

Uusi prosessilouhintaohjelmisto ja uusi käyttöliittymä kaikille 
ohjelmistotuotteille. 
Prosessimallinnustuotteen laajennus kokonaisarkkitehtuurin 
mallinnustuotteeksi.

Prosessilouhintateknologiallamme on useita patentteja USA:ssa.

Ohjelmistot 70%, ohjelmistotoimitukset 10 % ja konsultointi 20 
% liikevaihdosta.

Avaintiedot
QPR Software



Tulos 2019

Liikevaihto 9 513 tuhatta euroa (2018: 10 047)
Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin 
liikevaihto kasvoi vahvasti, 49%.
Konsernin liikevaihto laski 5% mallinnus- ja 
suorituskykyohjelmistojen ja -konsultoinnin liikevaihdon 
laskun vuoksi.

Panostukset kasvuliiketoimintoihin jatkuivat
Käyttökate 1 036 tuhatta euroa.
Liiketulos -213 tuhatta euroa (521).



Näkymät 



Toimintaympäristö 
ja markkinat

QPR on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit 
prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä 
kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. 
Arvioimme prosessilouhintaohjelmistojen ja -
palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan 
kuluvana vuonna. 
Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme 
kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden 
markkinoilla.

Kehittyvien maiden markkinoilla on edelleen 
kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti 
suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.



Näkymät ja tavoitteet 

Keskipitkän aikavälin tavoitteet
Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 
2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n 
vuotuinen liikevaihdon kasvu.
Kasvu perustuu pääosin 
prosessilouhintaliiketoiminnan 
kansainväliseen kasvuun.

Tavoittelemme prosessilouhinnassa 
keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Näkymät 2020
Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden 
myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, 
QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 
2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa). 
Tärkeimmät kasvun lähteet ovat 
prosessilouhinnan sekä 
suorituskykyjohtamisen kansainvälinen 
ohjelmistomyynti ja toimitukset. 
Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 
2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta 
euroa).

Myyntihenkilöstöä kasvatetaan 
Euroopassa.
Tuotekehitysinvestoinnit lisääntyvät. 

Käyttökatteen arvioidaan olevan 
positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).



Prosessilouhinta
kasvava liiketoiminta



Prosessiautomaation ja digitalisoinnin 
markkinat kasvavat

Prosessilouhinnan markkinat kasvavat 
vahvasti prosessiautomaation
vetämänä.

Tuore ennuste (Markets&Markets) 
arvioi yli 50 %:n vuotuista kasvua  
2019-2023 yli 1,4 miljardin US dollarin 
markkinakokoon.
Gartnerin Market Guiden arvion 
mukaan QPR:n tarjoama on yksi 
markkinoiden johtavista 
prosessilouhinnassa.
Markkinakoko oli noin 250 miljoonaa 
US dollaria vuonna 2019.

Investoinnit digitaalisten muutosten 
läpivientiin ovat voimakkaassa 
kasvussa.



Prosessilouhinnan hyödyt

Faktoihin pohjautuva läpinäkyvyys toimintaan ja prosesseihin

Parannukset liiketuloksiin

Kustannussäästöjä

Lisää myyntiä

Parempaa asiakaspalvelua

Prosessityö
(lean, 6sigma) Robotointi Varmennustyö

Prosessi-
louhinta

Prosessi-
parannukset

Liiketoiminta-
hyödyt

Mitä
prosessilouhinta 

on?

Miten hyödyntää
prosessilouhintaa
arvonluonnissa?

IT-järjestelmien 
kehitys

Löydökset ja juurisyyt niihin

Prosessien parannushankkeet ja -toimenpiteet

Mitkä ovat 
liiketoiminta-

hyödyt?



Ongelmien havaitsemisesta niiden estämiseen

Menneisyys
Havaitse 
ongelmat

Nykyisyys
Seuraa toimintaa 

Tulevaisuus
Ennakoi toiminnan 
ongelmat

Ennakoi ongelmia 
hyödyntämällä 

ennusteanalytiikkaa. Estä 
ongelmia tekoälyn avulla.

Dataa hyödynnetään
prosessimittareiden 

luontiin ja suorituskyvyn 
seuraamiseen

Olemassaolevaa dataa 
hyödynnetään prosessi-

poikkeamien 
havaitsemiseen ja juuri-
syiden selvittämiseen. 

Vähennetään 
prosessihukkaa



Asiakkaat



Joitakin asiakkaitamme



Dare to improve.

Founded
1991

Corporate headquarters
Helsinki, Finland

Stock symbol
QPR1V: Nasdaq, Helsinki

Sold licenses
Over 1 million worldwide

Customers
Over 2000

Industry recognitions
Gartner, Ventana Research, 
Palladium, Forrester Research

Products
QPR ProcessAnalyzer
QPR Metrics
QPR ProcessDesigner
QPR EnterpriseArchitect
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