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QPR Software lyhyesti

QPR Software tarjoaa ratkaisuja
erityisesti strategian toimeenpanoon ja
tukemiseen, tulos- ja
prosessijohtamiseen, datalähtöiseen
prosessianalyysiin ja
yritysarkkitehtuuriin.

Asiakkaita yli 50 maassa.
Vuoden 2017 liikevaihto oli EUR 8.484
miljoonaa ja sen arvioidaan kasvavan
vuonna 2018.
Liikevoitto 2017 EUR 0.432 miljoonaa.

Tuotekehityksemme on keskittynyt
vastaamaan organisaatioiden
lisääntyviin haasteisiin johtaa ja
kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa
maailmassa.

QPR Softwarella on useita patentteja
Yhdysvalloissa.

Perustettu 1991, pääkonttori
Helsingissä.
QPR:n arvot: Luotettavuus, kunnioitus
ja pitkäjänteinen menestys yhdessä.
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Missiomme ja arvolupauksemme

MISSIOMME
Teemme
asikkaistamme
ketteriä ja tehokkaita
toiminnoissaan.

ARVOLUPAUKSEMME
Uskallamme parantaa
antamalla asiakkaillemme
näkyvyyden heidän
liiketoimintaansa ja keinot
tehdä oikeat päätökset.

Tarjoamme asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa ja
mitata organisaation toiminnan kaikkia kerroksia ja ulottuvuuksia,
kuvata ja seurata automaattisesti prosesseja todellisen
tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin
suorituskykyongelmiin.

Tämä avaa asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa, mikä
mahdollistaa heille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä
strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.
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Tarjoomamme
QPR Software tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan
johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen
toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi toimitamme strategian
toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä
kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Strategian toimeenpano
Toiminnan tuki

Tunnista
organisaatiosi
toimintojen ydin

Tulos- ja
prosessijohtaminen

Datalähtöinen
prosessianalyysi
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Strategiamme

Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistotuotteita, joilla yritykset analysoivat, monitoroivat
ja mallintavat toimintaansa. Lisäksi toimitamme asiakkaille tähän liittyviä palveluita.

Tuotekehityksemme on keskittynyt vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin
johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa.

Nopeutamme tuotekehitystä lisäämällä resursseja hallitusti. Keskitymme erityisesti
Process Mining –alueen kehittämiseen. Tavoitteemme on saavuttaa merkittävä
markkinaosuus tällä kasvavalla alueella.

Ohjelmistojen kehittämisessä panostamme erinomaiseen käyttäjäkokemukseen.

Tulevina vuosina haemme kasvua erityisesti kansainvälisessä ohjelmistomyynnissä.
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Founded
1991
Corporate headquarters
Helsinki, Finland
Stock symbol
QPR1V: Nasdaq Helsinki

Sold licenses
>1 million worldwide
Customers
2000+
Industry recognitions
Gartner, Ventana Research, Palladium,
Forrester Research

Products
QPR Metrics
QPR ProcessDesigner
QPR ProcessAnalyzer
QPR EnterpriseArchitect

