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LumoFlow uudisti ryhmätyöratkaisut
ketterään innovointiin ja kasvoi
kansainvälisesti
Innovaatioiden kehittäminen ideasta liiketoiminnaksi on luova ja jatkuvasti
muuttuva prosessi. Toteutuakseen se vaatii aktiivisen osaajaverkoston,
tehokkaan tavan jakaa tietoa ja päättäväistä tulostavoitteista tiimityötä.
Yritysten verkkoyhteistyöpalvelu LumoFlow uudisti palveluvalikoimaansa
kehittämällä innovointiin saumattoman palvelukokonaisuuden, joka nojautuu
ketterään kehitykseen ja yhteistyön tehostamiseen.
"Asiakkaamme ovat jo vuosia käyttäneet LumoFlow:n tarjoamia
yhteistyöratkaisuja sekä uusien tuotteiden että liiketoiminnan kehittämiseen",
sanoo LumoFlow-palvelua tuottavan Lumo Research Oy:n toimitusjohtaja
Kristian Tanninen. "Tutustuimme asiakkaidemme innovaatiokehitykseen
tarkemmin ja havaitsimme että liittämällä yhteisölliset ideoinnin ja
tuotehallinnan työkalut ryhmätyöhön pystyimme tehostamaan yritysten
innovaatiokehitystä merkittävästi. Nykyisiin innovaatioalustoihin nähden
LumoFlow:sta kuoriutui ketterä ja käytännönläheinen innovointiratkaisu",
Tanninen täsmentää.
LumoFlow:n tarjoama innovoinnin malli perustuu tulostavoitteiseen
yhteistyöhön osaajaverkostossa. Suojattu työtila muodostetaan ryhmistä
joihin osallistujat liitetään ideoimaan ja tekemään yhteistyötä päivittäiseen
toimintaan liittyen. Perustoiminnot kattavat keskustelut, tiedostojen
jakamisen ja ketterän yhteistyön. Ideoiden ja kehittyvien konseptien hallinta
kytkeytyvät näihin toimintoihin saumattomana kokonaisuutena tukemaan
innovaatioprosessia ideasta toteutukseen. Työtilassa voidaan luoda uusia
ryhmiä kutsumalla myös asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukaan
kehitykseen. Työryhmiä ohjataan strategisilla tavoitteilla, jolloin myös
liikkeenjohto saa omat näkymänsä töiden etenemiseen.
Suomessa kehitettyä LumoFlow-palvelua on käytetty maailmalla jo tuhansien

yritysten yhteistyön ja innovoinnin tehostamiseen. Palvelun päämarkkinaalue on Euroopassa. Esimerkiksi hollantilainen biotieteenalan pörssiyhtiö
DSM hyödyntää LumoFlow-palvelua yrityksen laajuisen innovoinnin
tehostamiseen kansainvälisessä verkostossa. Saman työtilan sisältä löytyvät
sekä yrityksen laajuisesti jaettu ideapankki keskusteluineen että
toteutuksesta vastaavat pienryhmät, joita perustetaan tarpeen mukaan yli
organisaatiorajojen uusien ideoiden jalostuessa konseptikehitykseen.
Myös omassa toiminnassaan innovatiivinen Lumo Research Oy on tavoittellut
kansainvälisiä markkinoita yrityksen perustamisesta lähtien. "Pienen
suomalaisen startup-yrityksen vieminen kansainvälisten yritysten
tietoisuuteen on ollut luova mutta määrätietoinen projekti", Tanninen sanoo.
"Näkyvyys markkinoilla joilla kilpaillaan suurten kansainvälisten
ohjelmistotoimittajien kanssa on pakottanut meidät katsomaan monta kertaa
peiliin ja keskittymään olennaiseen: Tuotekehitykseen", Tanninen paljastaa.
"Meidän käytännönläheinen innovointi tiivistyy myös LumoFlow-palvelun
iskulauseeseen: Yhteistyötä, ei rakettitiedettä. Eteenpäin mennään tekemällä
tulostavoitteista yhteistyötä tiiviisti oman osaajaverkoston, asiakkaiden ja
paikallisten kumppaneiden kanssa". Lumo Research Oy:llä on toimipisteet
Suomessa, Hollannissa ja Itävallassa.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kristian Tanninen, 050 394 8923 tai
kristian.tanninen(at)lumoresearch.com

LumoFlow - http://www.lumoflow.fi/
LumoFlow on verkossa tarjottu yhteisöllinen työtila yrityksille. Palvelu
tarjoaa ratkaisut tiedon jakamiseen, yhteistyöhön ja innovointiin yli
organisaatiorajojen.
Lumo Research Oy
Lumo Research Oy on kansainvälinen ohjelmistoalan yritys, jonka tavoitteena
on tehostaa yhteistyötä ja innovointia yrityksissä.
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