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Yhteenveto 
Lokakuussa 2009 Microsoft tilasi Forrester Consulting -yhtiöltä tutkimuksen Microsoft Exchange 2010:n 
käyttöönoton taloudellisista kokonaisvaikutuksista ja investoinnin tuotosta yrityksissä. Microsoft Exchange 
2010 on Microsoftin viestintään ja yhteistyöhön tarkoitetun palvelinohjelmistoratkaisun uusin julkaisuversio, 
johon kuuluvat sähköposti, vastaaja, kalenteritoiminnot, yhteystiedot ja tehtävät, tietojen mobiili- ja 
selainpohjainen käyttö sekä tietosäilöjen tuki. Tässä tutkimuksessa havainnollistetaan Microsoft Exchange 
2010:n käyttöönoton taloudelliset vaikutukset jälleenmyynti- ja jakeluorganisaatiossa, jolla on 
1 500 työntekijää ja jonka vuotuinen liikevaihto on 450 miljoonaa dollaria. 

Yhdeksän nykyisen asiakkaan seikkaperäisistä haastatteluista ilmeni, että yrityksissä toteutuneita 
hyötyjä ovat muun muassa tallennustilakustannusten väheneminen, säästöt korkean käytettävyyden 
ylläpidossa, vastaajakustannusten väheneminen, säästöt varmuuskopiointijärjestelmissä, vähentynyt 
tuotetukipuheluiden määrä, mobiilikustannusten väheneminen, viestinnän tehostunut tietoturva sekä 
yksinkertaistunut velvoitteiden noudattaminen ja editio. 

Tarkoitus 
Tämä tutkimus pyrkii antamaan lukijoille viitekehyksen, jonka perusteella he voivat arvioida 
Microsoft Exchange 2010:n mahdollisia taloudellisia vaikutuksia organisaatioilleen. Forrester pyrkii 
havainnollistamaan selvästi kaikki analyyseissä käytettävät laskutoimitukset ja olettamukset. Tämä 
tutkimus pyrkii perehdyttämään lukijoita Microsoft Exchange 2010:n hankkimisen liiketoiminnallisiin 
hyötyihin ja niiden selvittämiseen eteenpäin. 

Menetelmä 
Microsoft valitsi Forresterin tähän projektiin infrastruktuuriin ja yritystoimintoihin liittyvän kokemuksen 
sekä Forresterin Total Economic Impact™ (TEI) -menetelmän perusteella. TEI paitsi mittaa 
kustannuksia ja kustannusten pienenemistä (jotka ovat IT:n tavallisesti huomioitavia alueita) myös 
punnitsee tekniikan valmiuksia antavia vaikutuksia liiketoiminnan kokonaisprosessien tehostajana. 

Tässä tutkimuksessa Forrester käytti Microsoft Exchange 2010:n mallinnukseen TEI-menetelmän 
neljää peruselementtiä:  

1. omistamisen kokonaiskustannukset 

2. suora ja epäsuora hyöty koko organisaatiolle 

3. joustavuus 

4. riski. 

Yritykset suhtautuvat jatkuvasti kriittisemmin IT-investointeja koskeviin kustannusanalyyseihin, joten 
Forresterin TEI-menetelmä antaa erittäin hyödyllisen kokonaiskuvan ostopäätösten taloudellisista 
kokonaisvaikutuksista. Liitteessä A on lisätietoja TEI-menetelmästä. 
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Malli 
Forrester soveltaa tähän tutkimukseen viisivaiheista mallia: 

1. Forrester käytti tietolähteenä aiempia Forrester-tutkimuksia, jotka liittyivät Microsoft 
Exchange 2010:een sekä yleisesti infrastruktuurin ja yritystoimintojen markkina-alueeseen. 

2. Forrester haastatteli Microsoftin markkinointi- ja myyntihenkilöstöä saadakseen 
kokonaisvaltaisen käsityksen Microsoft Exchange 2010 -ratkaisujen potentiaalisesta 
(tai tarkoitetusta) lisäarvosta. 

3. Forrester järjesti joukon seikkaperäisiä haastatteluita yhdeksässä organisaatiossa, joissa 
nykyään käytetään Microsoft Exchange 2010 -ratkaisuja.  

4. Forrester laati talousmallin haastatteluiden tietojen perusteella. Tämä malli on jäljempänä 
TEI-kehys-kohdassa. 

5. Forrester loi haastatteluiden perusteella yhdistelmäorganisaation ja täytti kehyksen 
haastatteluiden tiedoilla yhdistelmäorganisaation ehdoilla. 

Keskeiset tulokset 
Forresterin tutkimus tuotti kolme keskeistä tulosta: 

• Investoinnin tuotto. Forrester laati yhdeksän nykyisen asiakkaan haastatteluiden 
perusteella TEI-kehyksen yhdistelmäorganisaation luomista ja siihen liittyvää taloudelliset 
vaikutusalueet havainnollistavaa investoinnin tuottoanalyysia varten. Kuten taulukossa 
1 näkyy, yhdistelmäyhtiön investoinnin tuottoprosentti on mitattavien hyötyjen perusteella 
laskettuna 48 prosenttia ja kannattavuusraja (takaisinmaksuaika) alle puoli vuotta 
käyttöönotosta. 

• Hyödyt. Yhdeksän nykyisen Microsoft Exchange 2010 -asiakkaan haastatteluista kerättyjen 
tietojen perusteella hyödyt toteutuvat organisaatioissa seuraavilla tavoilla: tallennustilakustannusten 
väheneminen, säästöt korkean käytettävyyden ylläpidossa, vastaajakustannusten väheneminen, 
säästöt varmuuskopiointijärjestelmissä, vähentynyt tukipuheluiden määrä, mobiilikustannusten 
väheneminen, viestinnän tehostunut tietoturva sekä yksinkertaistunut velvoitteiden noudattaminen ja 
editio. Riskiin suhteutettujen hyötyjen nykyarvo yhteensä kolmen vuoden ajalta on 455 750 dollaria.  

• Kustannukset. Forrester havaitsi, että laitteistokustannukset, ohjelmistojen 
käyttöoikeusmaksut, käyttöönottokustannukset, hallinta- ja ylläpitokustannukset sekä IT:n ja 
tuotetuen koulutuskustannukset olivat Microsoft Exchange 2010 -käyttöönottojen keskeiset 
kustannustekijät. Riskiin suhteutettujen kustannusten nykyarvo yhteensä kolmen vuoden 
ajalta on 307 641 dollaria. 
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Taulukossa 1 on havainnollistettu yhdistelmäorganisaation haastatteluprosessissa hankittuihin 
tietoihin ja haastateltavien organisaatioiden ominaisuuksiin perustuva riskiin suhteutettu kassavirta. 
Forrester suhteuttaa nämä arvot riskiin ottamalla tekniikkainvestointien kustannusten ja hyötyjen 
arviointiin liittyvät potentiaaliset epävarmuustekijät huomioon. Riskiin suhteutetulla arvolla 
tarkoitetaan varovaista arviota, jossa alkuperäisiin kustannus- ja hyötyarvioihin myöhemmin 
mahdollisesti vaikuttavat riskitekijät on otettu huomioon. Riskejä käsittelevässä osassa on 
seikkaperäisiä tietoja tässä tutkimuksessa sovelletuista riskiperiaatteista ja riskiin suhteuttamisesta.  

Taulukko 1: Yhdistelmäyhtiön investoinnin tuotto (riskiin suhteutettu). 

Taloustulosten 
yhteenveto Alkuperäinen arvio Riskiin suhteutettu 

Investoinnin tuotto 103 % 48 % 

Takaisinmaksuaika 
(kuukausina) 2,4 5,2 

Kokonaiskustannukset 
(nykyarvo) 291 796 $ 307 641 $ 

Kokonaishyöty (nykyarvo) 591 366 $ 455 750 $ 

Yhteensä (nettonykyarvo) 299 570 $ 148 109 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Ilmoitukset 
Lukijan on hyvä tietää seuraavat asiat:  

• Tutkimuksen tilaaja on Microsoft ja toimittaja Forrester Consulting -konserni. 

• Microsoft teki tarkistuksia ja antoi palautetta Forresterille, mutta Forresterilla on 
toimituksellinen päätäntävalta tutkimukseen ja sen tuloksiin eikä Forrester hyväksy 
tutkimukseen muutoksia, jotka ovat ristiriidassa Forresterin tutkimustulosten kanssa 
tai jotka hämärtävät tutkimuksen tarkoitusta.  

• Microsoft toimitti haastateltavien asiakkaiden nimet. 

• Forrester ei tee mitään olettamuksia sen suhteen, millaisen tuoton muut organisaatiot 
saavat investoinnilleen. Kun lukija harkitsee Microsoft Exchange 2010 -investoinnin 
soveltuvuutta, Forrester kehottaa soveltamaan omia arvioita raportin antamaan kehykseen. 

• Tätä tutkimusta ei ole tarkoitettu kilpailulliseksi tuoteanalyysiksi. 
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Microsoft Exchange 2010: yleistä 
Microsoft Exchange 2010 on Microsoftin viestintä- ja yhteistyöohjelmistoratkaisun uusin versio. 

Microsoftin mukaan Exchange 2010 on Microsoftin yhdistetyn viestinnän ohjelmistojen uuden 
sukupolven ensimmäinen edustaja. Se on suunniteltu alusta saakka toimimaan sekä paikallisesti 
että online-palveluna. Sen uusien ominaisuuksien avulla organisaatiot voivat pienentää 
kustannuksia, suojata viestiliikennettään ja pitää sähköpostin käyttäjät tyytyväisinä.  

• Joustava ja luotettava viestintäympäristö pienentää kustannuksia. Exchange Server 
2010:ssä on joustavia vaihtoehtoja, joilla käyttöönotto voidaan mukauttaa yksilöllisiin 
tarpeisiin ja varmistaa sähköpostin jatkuva käytettävyys. 

o Uuden yhdistetyn käytettävyys- ja järjestelmäpalautusmallin ansiosta liiketoiminnan 
jatkuvuus voidaan turvata aiempaa yksinkertaisemmin ja taloudellisemmin. 
Yhdistettyyn malliin kuuluvat esimerkiksi Data Availability Group -ominaisuudet ja 
postilaatikkojen siirrot Online-tilassa. 

o Exchange-infrastruktuurin mukauttamisessa voidaan hyödyntää suurta 
laitteistovaihtoehtojen valikoimaa. Käytettävissä ovat esimerkiksi perinteiset SAN 
(Storage Area Network)- sekä DAS (Direct Attached Storage) -levyjärjestelmät.  

o Hallintaan liittyvät parannukset, kuten uusi rooliperustainen suojausmalli, 
itsepalveluominaisuudet sekä selainpohjainen Exchangen ohjauspaneeli, 
pienentävät osaltaan kustannuksia, koska IT-henkilöstön työtaakka kevenee.  

o Exchange 2010, jonka suunnittelu-, kehitys- ja testaustyön lähtökohtana on 
ollut Microsoftin Ohjelmisto ja palvelut -strategia (Software + Services), sisältää 
joustavia käyttöönottovaihtoehtoja. Käyttöönotto voidaan toteuttaa paikallisena 
käyttöönottona Exchange 2010:n avulla, Microsoftin isännöimänä palveluna 
Exchange Online -palvelussa tai niiden saumattomana yhdistelmänä. 

• Riskienhallinta tehostuu, kun liiketoiminta voidaan turvata suojaukseen ja 
velvoitteiden noudattamiseen tarkoitetuilla ominaisuuksilla. Exchange 2010 sisältää 
integroidut tietojen suojaukseen, hallintaan ja velvoitteiden noudattamiseen tarkoitetut 
työkalut sähköpostiviestien suojaamiseksi ja arkistoimiseksi. 

o Uusi integroitu sähköpostien arkistointi antaa työkalut sähköpostitietojen 
arkistointiin muuttamatta käyttäjien ja IT-henkilöstön käyttäjäkokemusta.  

o Uuden säilytyskäytäntökehyksen ansiosta IT-henkilöstö voi määrittää 
sähköpostitietojen vanhenemisen ja arkistoinnin, ottaa ne käyttöön sekä 
määrittää ne automaattisiksi. Käyttäjät puolestaan voivat valita säilytyskäytäntöjä 
joustavasti ja hyödyntää niitä jopa yksittäisissä viesteissä tai kansioissa.  

o Uusien siirron suojaussääntöjen avulla organisaatiot voivat suojata 
luottamuksellisia liiketoimintatietoja. IT-henkilöstö voi käyttää sisältöoikeuksien 
hallintaa (IRM) automaattisesti sekä sähköposti- että vastaajaviestien 
suojaamiseen.  
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• Etäkäyttö kaikkialta parantaa yrityksen viestinnän tuottavuutta. Exchange Server 
2010:n ansiosta käyttäjät voivat viestiä turvallisesti kaikkialta – esimerkiksi sähköpostit, 
ääniviestit ja pikaviestit – millä tahansa alustalla, selaimella tai laitteella. Näin he voivat 
toimia aiempaa tuottavammin. 

o Aikaa säästävät postilaatikon hallintatyökalut, kuten kehittynyt keskustelunäkymä 
ja postivihje-toiminnot, auttavat käyttäjiä järjestämään ja priorisoimaan 
viestiliikennettään.  

o Vastaajan uudistettu käyttäjäkokemus, johon kuuluvat esimerkiksi sähköpostin 
käyttö äänikomennoilla, saapuneiden ääniviestien tekstimuotoinen esikatselu, 
mukautettujen vastaajavalikoiden luomisvalmiudet ja soittajien prioriteetin 
varmistamiseen käytettävät soiton käsittelysäännöt. 

o Käytettävissä on paras käyttäjäkokemus, joka kattaa työpöydälle tarkoitetun 
Outlookin, selaimessa käytettävän Outlook Web App -sovelluksen sekä 
Exchange ActiveSyncin, joka on alan kiistaton standardi mobiililaitteiden alueella. 

Analyysi 
Kuten tiivistelmässä todettiin, Forrester käytti monivaiheista mallia tutkiessaan Microsoft Exchange 
2010:n käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia organisaatioon: 

• Microsoftin tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntihenkilöstön haastattelut. 

• Microsoft Exchange 2010 -esijulkaisuversiota käyttävän yhdeksän organisaation 
seikkaperäiset haastattelut. 

• Yhteisen talouskehyksen luominen Microsoft Exchange 2010:n käyttöönottoa varten. 

• Haastateltujen organisaatioiden ominaisuuksiin perustuvan yhdistelmäorganisaation 
luominen. 

Keskeisiä poimintoja haastatteluista 
Tätä tutkimusta varten tehtiin yhteensä yhdeksän haastattelua, joiden toisia osapuolia olivat 
seuraavanlaisten yritysten (Microsoftin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa toimivien asiakkaiden) 
edustajat: 

1. Sijoituspankkitoimintaa, arvopaperivälitystä, rahastotoimintaa ja käyttöomaisuuden hallintaa 
harjoittava keskisuuri osasto, joka kuuluu suureen, pörssissä listattuun liikepankkitoimintoja, 
kiinteistöpankki- ja leasing-toimintaa sekä sijoituspankki- ja vakuutuspalveluita toimittavan 
pankkiomistajayhtiöön. Osastolla on yli 450 toimipistettä 20 Yhdysvaltain osavaltiossa, yli 
4 000 työntekijää ja yli 890 miljoonan dollarin kantarahasto. Heidän viestintäjärjestelmänsä 
tukee 1 200 älypuhelinkäyttäjää. 

2. Suuri asianajotoimisto, jonka palveluksessa on yli 600 asianajajaa 25 toimipisteessä 
Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Yhtiö harjoittaa toimintaa 40 alueella, joita ovat esimerkiksi 
yrityslainsäädäntö, finanssipalvelut, käräjöinti ja kiinteistölainsäädäntö. Merkittävä osa 
asianajajista on Exchange-mobiilikäyttäjiä. 
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3. Japanilaisen kuljetusyhtymän monikansallisen autonvalmistusosaston Kanadan-osa, jonka 
yksittäisessä toimipisteessä toimii noin sata tietotyöntekijää. Alle 10 prosenttia Exchange-
käyttäjistä on mobiilikäyttäjiä. 

4. Yhdysvaltalainen tutkimustyötä harjoittava julkinen yliopisto, jossa on opiskelijoita liki 
30 000 ja henkilökuntaa lähes 3 000. Oppilaitoksessa on 152 kandidaattiohjelmaa, 
160 maisteriohjelmaa, 75 tohtoriohjelmaa ja 20 pääainetta. Henkilökunta ja opiskelijat 
toimivat samalla kampusalueella. 

5. Suuri pohjoismainen yliopisto, jossa on liki 16 000 opiskelijaa ja yli 60 opetusohjelmaa, 
1 200 kurssia ja 50 eri oppiainetta. Yliopisto harjoittaa tutkimustyötä yritystoiminnan, 
liiketoiminnan kehittämisen, työmarkkinoiden, metsätalouden, puutavarateollisuuden ja 
bioenergian alueilla. Henkilökunta ja opiskelijat toimivat samalla kampusalueella. 

6. Johtava globaali IP-ratkaisujen toimittaja, joka toimittaa tietoliikenneratkaisuja integroidun 
globaalin IP-pohjaisen verkon välityksellä. Yhtiön ydinverkko ulottuu yli 300 kaupunkiin 
30 eri maahan ja toimittaa palveluita maailmanlaajuisesti noin 700 kaupunkiin ja kuudelle 
eri mantereelle. Yrityksen IP-palvelut ovat globaaleja ja yhdistävät kaikkialla maailmassa 
toimivat suuryritykset, hallitukset ja operaattorit asiakkaisiin, työntekijöihin ja kumppaneihin 
turvallisessa ympäristössä, joka sopii IP-perustaisille liiketoimintasovelluksille ja luo 
sähköisen kaupankäynnin kukoistamisen edellytykset. Organisaatio toimittaa tieto-, ääni- ja 
tietoturvatuotteita Fortune 500 -yhtiöille sekä 700 operaattorille, matkapuhelinoperaattorille 
ja Internet-palveluntarjoajalle. Yhtiö palvelee 6 000 käyttäjää, joista noin 15 prosenttia 
tarvitsee mobiiliyhteydet. 

7. Johtava IT- ja yrityspalveluyhtiö, joka työllistää 40 000 henkeä 36 maassa. 
Yhtiö harjoittaa yrityskonsultointia ja toimittaa järjestelmäintegrointipalveluita sekä  
IT- ja liiketoimintaprosessien ulkoistamispalveluita. Yhtiö otti käyttöön erittäin joustavan 
viestintäympäristön eurooppalaiselle lentoasema- ja lentosuunnistusalan toimijalle. 
Suurella osalla aiotuista Exchange-käyttäjistä on älypuhelinlaitteet, joihin tarvitaan yhtiön 
yrityssähköpostiyhteydet. 

8. Eurooppalainen kehittyneiden, mobiilien tietoliikenneratkaisujen toimittaja, jonka GSM-
verkon kuuluvuusalueeseen kuuluu 74 prosenttia erään Euroopan maan asukkaista ja 
UMTS-verkon alueeseen 74 prosenttia asukkaista. Yhtiön kahdessa päätoimipisteessä 
on liki 300 Exchange-käyttäjää. Yhtiön käyttäjien verkkovierailuvalmiudet ovat erinomaiset, 
koska yhtiö toimii ulkomaisten operaattoreiden mobiilipalveluiden toimittajana useimmissa 
maailman maissa.  

9. Ääni-, tieto- ja IT-viestintään erikoistunut merkittävä viestintäratkaisujen toimittaja. 
Yhtiöllä on 400 työntekijää. Pääkonttorin tärkeimmät toiminnot ovat myynninhallinta, 
rahoitus, tuotetuki ja IT. Organisaatio, joka on kahden merkittävän monikansallisen 
elektroniikkayhtiön yhteinen hanke, toimittaa Microsoftin tekniikkaan perustuvia yhdistetyn 
viestinnän ratkaisuja sekä markkinoi omaa ääni- ja tietotuotteiden valikoimaansa. 
Asiakasorganisaatio kuuluu globaaliin yritysviestintäyhtiöön, jolla on suurin markkinaosuus 
yritysviestinnän alalla. 
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Yhdeksän haastattelun yhteydessä ilmeni lukuisia merkittäviä asioita: 

• Vaikka organisaatiot olivat valtaosin tyytyväisiä Microsoft Exchangen aiempien versioiden 
perustoimintoihin, yleisin syy päivittää uudempaan oli IOPS-luku- ja -kirjoitustoimintojen 
kasvun aiheuttama heikentynyt suorituskyky, vähiin käyvä tallennuskapasiteetti sekä 
verrattain monimutkaiset toiminnot, joita Microsoft Exchangen käyttäminen korkean 
käytettävyyden turvaamiseen ja järjestelmäpalautukseen edellyttää. 

• Kun järjestelmä oli päivitetty Microsoft Exchange 2010:een, liki kaikki haastatellut asiakkaat 
havaitsivat seuraavat hyödyt melkein heti:  

o parantunut tallennustilan hallinta ja luotettavuus 

o mahdollisuus käyttää entistä suurempia postilaatikoita 

o entistä parempi suojaus sekä velvoitteiden noudattamisen helpottuminen. 

• Vaikka useimmat asiakkaat eivät tehneet liiketoimintalaskelmia Microsoft Exchange 
2010:aan päivittämiseksi, he arvioivat, että investointi päivitykseen oli perusteltu pelkästään 
Microsoft Exchangen tallennustilan parantuneen luotettavuuden perusteella. He olivat 
hyvillään voituaan käyttää Microsoft Exchange 2010 -ohjelmistoa tarvitsematta välittää 
Windows-klusteroinnista, RAID-ryhmistä tai suuryritysluokan tallennusasemista. Useimmat 
asiakkaat mainitsivat postitietokantojen säilyttämiseen liittyvät merkittävät säästöt sekä 
merkittävän ajallisen hyödyn, joka liittyi virhetilanteen jälkeen tapahtuvaan postilaatikon 
palauttamiseen. 

• Osa Forresterin haastattelemista organisaatioista nosti mobiilityöntekijöiden tukemisen 
pienentyneet kustannukset Microsoft Exchange 2010:n merkittävimmäksi hyödyksi. Nämä 
organisaatiot olivat usein joko erittäin hajautuneita organisaatioita, tai heidän työvoimansa 
oli erittäin liikkuvaa. 

• Osalle haastatelluista tärkein asia oli yhtenäisen ja yhdenmukaisen käyttäjäkokemuksen 
paraneminen. Näille asiakkaille sähköpostiviestien priorisointia tehostavaan parannettuun 
keskustelunäkymään, vastaajaviestien tekstimuotoiseen esikatseluun ja postivihjeisiin 
liittyvät Microsoft Exchange 2010:n toiminnot olivat liki IT-keskeisten parannusten veroisia 
tai jopa tärkeämpiä hyötyjä. Nämä toiminnot parantavat viestinnän tehokkuutta ja auttavat 
välttymään epähuomiossa tapahtuvalta sähköpostiviestien lähettämiseltä. 

TEI-kehys 
Johdanto 
Seikkaperäisistä haastatteluista saatujen tietojen perusteella Forrester loi TEI-kehyksen sellaisia 
organisaatioita varten, jotka harkitsevat Microsoft Exchange 2010:n käyttöönottoa. Kehyksen tavoite 
on selvittää investointipäätökseen vaikuttavat kustannukset, hyödyt, joustavuus ja riskitekijät.  
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Yhdistelmäorganisaatio 
Microsoftin nimeämän yhdeksän nykyisen asiakkaan haastattelun perusteella Forrester loi 
yhdistelmäyhtiön. Siitä käytetään nimeä Lorimer. Forrester loi tälle yhdistelmäyhtiölle TEI-
talouskehyksen ja siihen liittyvän investoinnin tuottoanalyysin. Forresterin tutkimus havainnollistaa 
Exchange 2010:n käyttöönoton taloudelliset vaikutukset tyypillisen asiakkaan kannalta 
asiakashaastatteluissa selvinneiden seikkojen sekä Microsoft Exchange 2010:n käyttöönotosta 
hyötyneen yhdistelmäorganisaation avulla. 

Lorimer on 40 vuotta sitten perustettu perheyritys, joka harjoittaa piha- ja puutarhatuotteiden 
vähittäiskauppaa. Yhtiössä on 1 500 tietotyöntekijää, joilla kaikilla on Microsoft Exchangen 
aiemmalla versiolla toteutettu ja Microsoft Exchange 2010:een siirretty sähköposti. Yhtiön 
palveluksessa on myös 4 100 myymälä-, varasto- ja kuljetustyöntekijää, joilla ei tällä hetkellä 
ole yrityksen sähköpostia käytettävissään. Yhtiö on kasvanut maltillisesti ja orgaanisesti 
osavaltio kerrallaan avaamalla uusia liikkeitä ja kehittämällä asiakaskannalle sopivia tuoteryhmiä. 
Asiakaskanta koostuu lähiöiden asukkaista, jotka tarvitsevat valikoimaltaan kattavaa piha- 
ja puutarhatuotteiden myyntiliikettä. Yhtiön pääkonttori on Indianapolisissa, jossa on kolme 
jakelukeskusta. Viidessä Keskilännen osavaltiossa on yhteensä 70 myymälää. Suurin osa 
tietotyöntekijöistä toimii Indianapolisin pääkonttorissa tai itä- tai länsirannikon sivukonttorissa. 

Forrester loi tämän yhdistelmäyhtiön voidakseen kuvata organisaatiota, jolla on seuraavat 
ominaisuudet: 

• Lorimerin nykyjohto edustaa perheyhtiön kolmatta sukupolvea, ja he toimivat aktiivisesti 
tuottavuuden ja maltillisten investointien edistämiseksi. Vähittäiskaupassa marginaalit ovat 
monen alan tavoin pieniä, ja pääoman tehokkuus on ehdottoman tärkeää. Yhtiö investoi 
laitteisiin ja IT:hen vasta harkittuaan tarkkaan investoinnin mahdollisen tuoton. 

• Parhaat käytännöt ovat tällä toimialalla tärkeitä. Se mitä yksi myymäläpäällikkö oppii 
huhtikuisen kylmän kauden aikana edistää kuudenkymmenenyhdeksän muun myymälän 
myyntiä. Lorimer on luonut myymäläpäälliköille sähköpostijakeluluettelot parhaiden 
käytäntöjen jakamista varten. Myymäläpäälliköt, jotka muodostavat olennaisen 
tietotyöntekijäryhmän, hyödyntävät sähköpostia keskinäisenä viestintäkanavana. 

• Myymäläpäälliköt ja muu henkilöstö, mukaan lukien ostajat, hankinta ja 
varastonhallintatiimit, käyttävät sähköpostejaan asiakirjasäilöinä – paikkoina, joihin he 
voivat tallentaa markkinointiaineistoa, käytäntöjä, tuotetietoja ja päivittyneitä säännöksiä 
pysyvästi ja josta he voivat noutaa mainittuja kohteita tarpeen mukaan. Lorimerin 
postilaatikoiden 250 megatavun kokorajoitus on ongelmallinen käyttäjille. Työntekijät ovat 
kyllästyneet siihen, että järjestelmä pyytää jatkuvasti poistamaan liitetiedostoja ja vanhoja 
sähköpostiviestejä. 

• Mahdollisuus käyttää sähköpostia ja liitteitä oman tietokoneen ulkopuolella on tärkeää 
viidesosalle Lorimerin henkilökunnasta. Nämä 300 tietotyöntekijää hyödyntävät 
älypuhelimiaan voidakseen pitää yhteyttä ja käyttää keskeisiä tietoja sähköpostitse. 

Lorimer on käyttänyt sovelluksia, myös sähköpostia, Microsoft Windows Server 2003:ssa ja Microsoft 
Exchange Server 2003:ssa. Yhtiö on ollut tyytyväinen investointiin, vaikka tallennustilavaatimusten 
suurentumiseen ja SAN (Storage Area Network) -levyjärjestelmän kustannuksiin liittyviä haasteita 
onkin ilmennyt. Suunnittelutiimi on myös huolissaan siitä, että aika loppuu iltaisin kesken, kun on aika 
suorittaa automaattinen varmuuskopiointi. Koska Lorimer on asiansa tarkkaan harkitseva yhtiö, se 
haluaa parantaa sähköpostin käytettävyyttä virtakatkosten tai muiden luonnonmullistusten varalta 
myrskyalttiissa Keskilännessä. Yhtiö suunnittelee lisäävänsä arkistoinnin ja korkean käytettävyyden 
toiminnot Exchange-ympäristöön Exchange 2010:n sisäisten toimintojen avulla. 
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Suurimmassa osassa Lorimerin pöytäkoneista on Windows XP ja Outlook 2003. Muutamalla tekniseen 
tai muuten kokeneeseen henkilöstöön kuuluvalla on Outlook 2007 pilottikäytössä. Lorimerin keskitetty 
IT-infrastruktuuri- ja käyttötiimi, jossa on yhdeksän teknistä asiantuntijaa ja kymmenen tukihenkilöä 
ja asiakaspalvelijaa, huolehtii lukuisista Microsoft Exchangen tuki- ja ylläpitotehtävistä, kuten 
sähköpostioikeuksista, tallennustilasta, postilaatikoiden luomisesta, salauksesta, varmuuskopioinnista 
ja arkistoinnista.  

Kehykseen liittyvät oletukset 
Taulukossa 2 on luettelo nykyarvon ja nettonykyarvon laskennassa käytettävästä diskonttokorosta 
sekä talousmallinnuksessa käytettävästä aikahorisontista.  

Taulukko 2: Yleisiä olettamuksia. 

Viit. Yleisiä olettamuksia  Arvo 

A1 Diskonttokorko 10 % 

A2 Analyysijakso  Kolme vuotta 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Organisaatioissa käytetään tavallisesti 8–16 prosentin diskonttokorkoa. Tämä määräytyy nykyisen 
liiketoimintaympäristön mukaan. Lukijoita kehotetaan keskustelemaan taloushallinnon kanssa siitä, 
mikä diskonttokorko sopii parhaiten heidän organisaatioilleen. 

Kassavirta-analyysin luomiseen käytettyjen talousolettamusten lisäksi taulukossa 3 on palkkoja 
koskevia olettamuksia, joita käytetään tässä analyysissä.  

Taulukko 3: Palkkoja koskevia olettamuksia. 

Viit. Tiedot  Laskenta  Arvo 

A1 Tuntia viikossa  40 

A2 Viikkoa vuodessa  48 

A3 Tuntia vuodessa (M-F, 9-5)  2 080 

A4 Tuntia vuodessa (24 x 7)  8 736 

A5 Työntekijän keskimääräinen 
palkka sivukuluineen  95 000 $ 

A6 Tunti  (A5/A3) 45,67 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 
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Kustannukset 
”Meidän [viestintään tarkoitettu] ratkaisumme maksaa noin 50 dollaria käyttäjää 
kohden. Exchangen yhdistetyn viestiliikenteen avulla kustannukset pienenisivät noin 
9 dollariin käyttäjää kohden.” – tietotekniikka-analyytikko III, yksityinen yliopisto 

Tämän Microsoft Exchange 2010 -käyttöönoton tärkeimmät kustannusluokat ovat seuraavat: 
1) uusien palvelinten hankintaan liittyvät laitteistokustannukset, 2) ohjelmistojen käyttöoikeus- ja 
ylläpitomaksut, 3) käyttöönotosta, koulutuksesta ja järjestelmävalvonnasta vastaavan sisäisen tiimin 
toimintaan liittyvät työvoimakustannukset. Projektin mittausjakso on kolme vuotta. Seuraavassa on 
lueteltu talousanalyysin kustannustekijät. 

Laitteistokustannukset 
Microsoft Exchange 2010:n käyttöön ottaneet asiakkaat ovat toteuttaneet käyttöönoton rinnakkain 
Microsoft Exchangen nykyisen tai aiemman version kanssa. Jokainen Forresterin haastattelema 
asiakas ilmoittikin hankkineensa lisää palvelinlaitteita isännöimään Microsoft Exchangea. 
Forresterin laskelmien mukaan Lorimerin täytyisi hankkia neljä (4) uutta palvelinta ja RAM-
lisämuistia Microsoft Exchange 2010:n isännöintiin. Yhden palvelimen hinnaksi muodostuu 
4 000 dollaria, joten laitteistohankinnan kertakustannus on 16 000 dollaria.  

Taulukko 4: Laitteistokustannukset. 

Viit. Tiedot Las-
kenta 

Jaksoa 
kohden 

Ensim-
mäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Laitteisto-
kustannukset   4 000         

A2 Palvelinten 
määrä   4         

Kustannus Laitteisto-
kustannukset A1 * A2 16 000         

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   (16 000 $) $0 $0 $0  (16 000 $) 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Ohjelmistokustannukset 
Ohjelmistokustannukset ovat käyttöönoton suurin kustannuserä Lorimerilla. Käyttöönottoon 
tarvitaan Windows Server ja Exchange Server sekä Exchange Serverin ja Windows Serverin CAL-
käyttöoikeudet.1  

                                                      
1 Kukaan tätä tutkimusta varten haastatelluista asiakkaista ei maksanut ohjelmistojen käyttöoikeuksiin liittyviä lisämaksuja, 
koska kaikki asiakkaat kuuluivat Microsoftin Rapid Deployment Program -ohjelmaan ja saivat Microsoft Exchange 2010:n 
esijulkaisuversion käyttöönsä. Yritysasiakkaiden, kuten tässä tutkimuksessa profiloidun yhdistelmäyhtiön, täytyy 
todennäköisesti maksaa käyttöoikeusmaksuja voidakseen ottaa Microsoft Exchange 2010:n käyttöön. Forrester arvioi nämä 
kustannukset Microsoftin toimittamia normaaleja vähittäismyyntihintatietoja käyttäen. 
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Lorimer hankkii Exchange 2010:n käyttöönottoa varten neljä (4) uutta palvelinta, joiden kanssa 
voidaan toteuttaa arkistointi ja korkea käytettävyys. Lorimer ottaa käyttöön korkean käytettävyyden 
ratkaisun palvelimien replikointia hyödyntäen, joten Lorimer tarvitsee Windows Server Enterprise 
Editionin. Sen kustannus on 1 367 dollaria vuodessa kolmen vuoden ajan. Kustannus muodostuu 
käyttöoikeuksien ja SA-ylläpidon vuosihinnasta.  

Koska korkeasta käytettävyydestä ja jatkuvasta replikoinnista huolehtii Exchange 2010, 
eikä Windows Server -klusterointitoimintoa tarvitse käyttää, sähköpostin palautettavuuden 
hyödyntäminen Exchange 2010:ssä ei edellytä Exchange Server Enterprise Editionia. Lorimer 
voi siksi vaihtaa Exchange Server Enterprise Editionin käyttöoikeudet Exchange Server Standard 
Editioniin. Palvelinkohtainen vuosikustannus on 411 dollaria kolmen vuoden ajan. 

Asiakasohjelmiston puolesta oletetaan, että Lorimerilla on voimassa oleva Microsoft Select 
Agreement ja että he uusivat Exchange Server Standard -CAL-erilliskäyttöoikeuden 1 500 
käyttäjälle hintaan 117 dollaria vuodessa käyttöoikeutta kohden. Exchange Server Standard CAL 
-käyttöoikeus sisältyy myös Core CAL -käyttöoikeuspakettiin, jossa Windows Server Standard CAL, 
Exchange Server Standard CAL, Office SharePoint Server Standard CAL ja System Center 
Configuration Manager Configuration Management License ovat mukana alennettuun hintaan.  

Koska Lorimer käyttää Exchange Enterprise -CAL-käyttöoikeuteen kuuluvia kehittyneitä toimintoja, 
kuten arkistointia ja vastaajaa, Lorimer hankkii myös Exchange Enterprise -CAL-käyttöoikeuden ja 
SA-ylläpidon 1 500 käyttäjälle hintaan 40 dollaria per käyttöoikeus.  

Tässä analyysissä ohjelmistokustannukset muodostuvat erilliskäyttöoikeuksista, ja ne on esitetty 
yksinomaan Exchangen kustannuksina. Tavallisesti myönnettäviä alennuksia ei huomioida, koska 
useimmat asiakkaat hankkivat Exchangen tuoteyhdistelmien tai ohjelmistopakettien osana. 

Taulukko 5: Ohjelmiston käyttöoikeusmaksut. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Ensim-
mäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Asennettujen 
palvelinten määrä   4         

A2 Käyttäjien määrä   1 500         

A3 

Palvelinohjelmiston 
käyttöoikeus-
kohtainen 
kustannus: 
Exchange Server 
Standard 
-käyttöoikeus  
ja SA-ylläpito 

  411 $         

A4 

Palvelinohjelmiston 
käyttöoikeus-
kohtainen 
kustannus: 
Windows Server 
Enterprise 
-käyttöoikeus  
ja SA-ylläpito 

  1 367 $         
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Ensim-Jaksoa Toinen Kolmas Viit. Tiedot Laskenta kohden mäinen Yhteensä 
vuosi vuosi vuosi 

A5 

Asiakasohjelmiston 
käyttöoikeus-
kohtainen 
kustannus: 
Exchange Standard 
CAL ja SA-ylläpito 

  17 $         

A6 

Asiakasohjelmiston 
käyttöoikeus-
kohtainen 
kustannus: 
Exchange 
Enterprise -CAL-
käyttöoikeus  
ja SA-ylläpito  

  40 $         

Kustan-
nus 

Ohjelmiston 
käyttöoikeusmaksut 

(A1 * A3) + 
(A1 * A4) + 
(A2 * A5) + 
(A2 * A6) 

 92 
612 $         

Alku-
peräinen 
kustan-

nus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   0 $ (92 612 $) (92 612 $) (92 612 $) (277 836 $) 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Käyttöönottokustannukset 
Jokainen Forresterin haastattelema asiakas varasi sisäisiä resursseja eri aikajaksoiksi Microsoft 
Exchange 2010:n käyttöönottoa varten. Käyttöönottoaika vaihteli merkittävästi käyttöönotolle 
määritetyn prioriteetin, käyttöönotosta huolehtivan henkilöstömäärän, IT-ympäristön 
monimutkaisuuden ja Microsoft Exchange 2010:n käyttöönottoon liittyvän teknisen tuntemuksen 
mukaan. Haastatteluiden perusteella Forrester arvioi, että Lorimer varaa tehtävään kaksi 
järjestelmäasiantuntijaa ja yhden verkkoasiantuntijan, jotka käyttävät hankkeeseen 50 prosenttia 
ajastaan kolmen viikon ajan. Se tarkoittaa 60 tuntia asiantuntijaa kohden, kun palkka sivukuluineen 
on 95 000 dollaria vuodessa eli 49 dollaria tunnissa. 
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Taulukko 6: Käyttöönottokustannukset. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Ensim-
mäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Henkilöiden 
määrä   3         

A2 Henkilön 
tuntipalkka   49,48 $         

A3 Tuntia   60,0         

Kustannus Käyttöönotto-
kustannukset 

A1 * A2 * 
A3  8 906 $         

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   (8 906 $) 0 $ 0 $ 0 $  (8 906 $) 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Hallinta- ja ylläpitokustannukset 
Forresterin laskelmien mukaan Lorimer varaa yhden järjestelmäasiantuntijan, jonka vuosipalkka on 
95 000 dollaria, kolmeksi päiväksi kuukaudessa säännöllisiin hallinta- ja ylläpitotoimiin, jotka liittyvät 
yksinomaan Microsoft Exchange 2010:een (tällainen tehtävä voi olla esimerkiksi ohjelmakorjausten 
käyttöönotto).2 Syynä on se, että haastatelluista asiakkaista poiketen Lorimer ei ota käyttöön 
tuotteen esijulkaisuversiota. Heillä on täten käytettävissään vakaammin toimiva ja edistyneempi 
tuoteversio, jossa valtaosa haastateltavien ilmoittamista ylläpitotehtävistä on tarpeettomia. 

Taulukko 7: Hallinta- ja ylläpitokustannukset. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Ensim-
mäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Henkilöiden 
määrä   1         

A2 Henkilön 
tuntipalkka   49,48 $         

A3 

Ylläpitotehtäviin 
käytettävä aika 
kokonaistyöajan 
prosenttiosuutena  

  100 %         

                                                      
2 Useimmat haastatellut ilmoittivat käyttäneensä Microsoft Exchange 2010:n hallintaan ja ylläpitoon huomattavasti 
suunniteltua enemmän sekä henkilökuntaa että aikaa. 
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Ensim-Jaksoa Toinen Kolmas Viit. Tiedot Laskenta kohden mäinen Yhteensä 
vuosi vuosi vuosi 

A4 Tuntia   288,0         

Kustannus 
Hallinta- 
ja ylläpito-
kustannukset 

A1 * A2 * 
A3 * A4 14 250 $         

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   0 $ (14 250 $) (14 250 $) (14 250 $) (42 750 $) 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

IT:n ja tuotetuen koulutuskustannukset 
Microsoft Exchange 2010:een tehtyjen useiden merkittävien muutosten vuoksi Forrester uskoo, että 
IT-koulutuksen antaminen IT- ja tuotetukihenkilöstön 19 edustajalle on Lorimerin etujen mukaista. 
Osa haastatelluista asiakkaista – ne, jotka saivat parhaita tuloksia Microsoft Exchange 2010:llä – 
toimivat juuri näin. Forresterin selvityksen mukaan neljän tunnin IT-koulutus maksaa 60 dollaria 
työntekijää kohden, joten arvio Microsoft Exchange 2010:n liittyvistä kokonaiskustannuksista on 
1 140 dollaria. 

Taulukko 8: Yhdistelmäyhtiön investoinnin tuotto (riskiin suhteutettu). 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Ensim-
mäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Henkilöiden 
määrä  19         

A2 

Koulutettavan 
koulutus-
kustannus 
(4 tuntia) 

 60 $         

Kustannus 

IT:n ja 
tuotetuen 
koulutus-
kustannukset 

A1 * A2 1 140 $         

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)  (1 140 $) 0 $ 0 $  0 $  (1 140 $) 

Lähde: Forrester Research, Inc. 
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Kokonaiskustannukset 
Taulukossa 9 on yhteenveto kustannuksista, jotka Microsoft Exchange 2010:n käyttöönotto 
aiheuttaa Lorimerille kolmen vuoden aikana.  

Taulukko 9: Yhdistelmäyhtiön investoinnin tuotto (riskiin suhteutettu). 

Kustannukset Alkukustan
nus 

Ensimmäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä Nykyarvo

Laitteistokustannukset (16 000)    (16 000) (16 000) 

Ohjelmiston 
käyttöoikeusmaksut  (92 612) (92 612) (92 612) (277 836) (230 312)

Käyttöönottokustannukset (8 906)    (8 906) (8 906) 

Hallinta- ja 
ylläpitokustannukset  (14 250) (14 250) (14 250) (42 750) (35 438) 

IT:n ja tuotetuen 
koulutuskustannukset (1 140)    (1 140) (1 140) 

Yhteensä 26 046 $ 106 862 $ 106 862 $ 106 862 $ 346 632 $ 291 796 $

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Hyödyt 
Forresterin tätä tutkimusta varten haastattelemat asiakkaat kertoivat yhteisesti erilaisista 
mitattavista ja muista kuin rahallisista hyödyistä, joita Microsoft Exchange 2010 -käyttöönotosta 
on heille koitunut. Merkittävimpiä Forresterille mainituista hyödyistä olivat usealle alueelle – 
etenkin tallennukseen – kohdistuneet merkittävät kustannussäästöt. Asiakkaat kertoivat, että 
”tallennuskustannukset pienenivät 20–30 prosenttia”. Samalla yritystoiminnan välttämättömät 
tarpeet kuitenkin täyttyivät. Tällaisia tarpeita ovat esimerkiksi korkea käytettävyys, 
järjestelmäpalautus sekä arkistointi. Tämä oli vielä muutama vuosi sitten mahdoton ajatus. Siinä 
valossa useimmat asiakkaat pitivät Microsoft Exchange 2010:n julkaisua ja kaikkia sen uusia 
ominaisuuksia merkittävänä helpotuksena. Eräs haastateltu sanoikin seuraavasti: ”Laskelmien 
mukaan säästämme kolmen vuoden aikana 5,1 miljoonaa dollaria, koska emme tarvitse arkistointiin 
ja velvoitteiden noudattamiseen liittyviä kolmansien osapuolten ratkaisuja, mutta säästämme myös 
merkittävästi tallennuskustannuksissa.” 

- 17 - 



Microsoft Exchange 2010: Total Economic Impact 

Kustannusten väheneminen: tallennustila 
Forresterin haastattelemien asiakkaiden mukaan Microsoft Exchange 2010:n merkittävin 
yksittäinen hyöty on mahdollisuus käyttää entistä suurempia postilaatikoita hankkimatta kalliita 
tallennusvälineitä ja ilman rasittavia postilaatikoiden kokoa rajoittavia sääntöjä. Osa haastatelluista 
asiakkaista oli saanut ylemmältä johdolta tärkeän IT-toimintaohjeen, jonka mukaan postilaatikoiden 
kokoa täytyy olla valmis suurentamaan kasvaneen sähköpostin määrän ja viestien sekä 
liitetiedostojen suurentuneen koon vuoksi kaistanleveyttä ja palvelimen levytilaa kuitenkaan liiaksi 
kuormittamatta. Tämän tavoitteen saavuttaminen olisi merkittävästi kalliimpaa Microsoft Exchangen 
aiemmilla versioilla, etenkin Exchange 2003:n ja siihen liittyvän SAN (Storage-Area Network) 
-ratkaisun avulla. Haastateltavat kertoivat, että kustannukset olivat ”10–12 kertaa pienemmät” kuin 
tällaisessa kalliissa tallennusratkaisussa, koska SAN-ratkaisut voidaan korvata DAS (Direct-Attached 
Storage) -ratkaisuilla taloudellisia SATA-levyjä käyttäen. Koska Microsoft Exchange 2010 pystyy 
hyödyntämään edullisempia asemia, joissa on enemmän tallennustilaa, organisaatiot voivat täyttää 
jatkuvasti kasvavan suurempien postilaatikoiden tarpeen huomattavasti aiempaa edullisemmin. 

Forresterin laskelmien mukaan Lorimer hyötyy siitä, että se voi käyttää edullisempia SATA-
tallennusasemia, joita myös tarvitaan vähemmän, sen sijaan, että he käyttäisivät Exchange 2003:n 
tarvitsemia useita kuitukanava- ja SCSI-asemia (sekä SAN-hallintatyökaluja). Koska asemia 
tarvitaan aiempaa vähemmän, myös ylläpidosta voidaan huolehtia aiempaa vähemmin resurssein. 
Siksi Lorimer voi varata työntekijöitä enemmän lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Forresterin varovaisen 
arvion mukaan Lorimerin pitäisi säästää tallennuskustannuksissa vuositasolla noin 64 100 dollaria. 
Tämä arvo on laskettu jäljempänä taulukossa 10. 

Taulukko 10: Kustannusten väheneminen: tallennustila. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 

Tarvittavien 
150 gigatavun 
FC/SCSI-
asemien määrä 

  15       

A2 

150 gigatavun 
FC/SCSI-
aseman 
kustannus 

  1 800 $       

A3 

Ostettujen 
1 teratavun 
SATA-asemien 
määrä 

  2       

A4 
1 teratavun 
SATA-aseman 
kustannus 

  200 $       

A5 Säästyneet 
henkilöresurssit   0,5       

A6 Vuosipalkka   75 000 $       
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Jaksoa Toinen Kolmas Viit. Tiedot Laskenta Yhteensä kohden vuosi vuosi 

Kustannus 
Kustannusten 
väheneminen: 
tallennustila 

[(A1 * A2)- 
(A3 * A4)]+ 
(A5 * A6) 

64 100       

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä  
(alkuperäinen)   64 100 64 100 $ 64 100 $  192 300 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Kustannusten väheneminen: Exchange Server Enterprise -CAL-käyttöoikeus 
Koska Exchange 2010 huolehtii jatkuvasta replikoinnista ja korkeasta käytettävyydestä, Exchange 
Server Enterprise Editionin vaativaa Windows Server -klusterointitoimintoa ei tarvita. Exchange 
2010:n ansiosta Lorimerille riittää Exchange Server Standard Edition. He säästävät vuodessa 
1 938 dollaria palvelinta kohden eli 7 725 dollaria neljää palvelinta kohden.  

Taulukko 11: Kustannusten väheneminen: Exchange Server Enterprise -CAL-käyttöoikeus. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Asennettujen 
palvelinten määrä  4       

A2 

Palvelinohjelmiston 
käyttöoikeuskohtainen 
kustannus: Exchange 
Server Enterprise 
-käyttöoikeus ja  
SA-ylläpito  

 2 349 $       

A3 

Palvelinohjelmiston 
käyttöoikeuskohtainen 
kustannus: Exchange 
Server Standard 
-käyttöoikeus ja  
SA-ylläpito 

 411 $       

A4 Käyttöoikeuskohtainen 
kustannusero A2 - A3 1 938 $       
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Jaksoa Toinen Kolmas Viit. Tiedot Laskenta Yhteensä kohden vuosi vuosi 

Kustannus 

Kustannusten 
väheneminen: 
Exchange Server 
Enterprise Edition 
-käyttöoikeus 

A1 * A4 7 752 $       

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)  7 752 $ 7 752 $ 7 752 $  23 256 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Pienentyneet kustannukset: korkea käytettävyys ja järjestelmäpalautus 
Microsoft Exchange 2010:n uudessa ominaisuudessa yhdistyvät jatkuvan replikoinnin tekniikka, 
joka oli uutta Microsoft Exchange 2007:ssä, sekä paikallinen ja ulkoinen tietojen replikointi. 
Tämä Database Availability Group (DAG) -ominaisuus eli tietokantojen käytettävyyden takaava 
palvelinryhmä parantaa tietokantojen käytettävyyttä. Exchangen tietokantojen käytettävyyden 
takaavat palvelinryhmät huolehtivat klusteroinnista sisäisesti, jolloin järjestelmänvalvojat voivat lisätä 
replikoituja tietokantojen kopioita vähittäin palvelimia lisäämällä (niin kuin Lorimer on tehnyt) 
ja määrittämällä varmuuskopioinnin. Exchange 2010 ylläpitää käytettävyyttä siirtymällä tarvittaessa 
automaattisesti kopiosta toiseen, eikä asiakaspuolen ratkaisua tarvita. Tästä on kahdenlaista hyötyä: 
1) Arkistointi- ja käytettävyysratkaisu sisältyy Enterprise-CAL-käyttöoikeuteen, joten lisäohjelmistojen 
kustannukset pienenevät, ja 2) käytettävyys laajennetaan automaattisesti sähköpostia käyttäviin 
asiakaslaitteisiin, mukaan lukien Outlook-, Outlook Web App- ja mobiililaitteisiin. 

Tämän korkean käytettävyyden arkkitehtuurin ansiosta erilaisista (levy-, palvelin- ja 
järjestelmäkeskustason) virheistä palautuminen helpottuu. Käyttöönotto on myös mahdollista hyvin 
erityyppisissä tallennuslaitteissa. Haastateltavat arvostivat tätä ominaisuutta kovasti ja totesivat, 
että he saattoivat vaihtaa ulkoistetun järjestelmäpalautusratkaisun takaisin paikalliseksi ja nopeuttaa 
palautusaikaa (palautus kestää vain joitakin minuutteja).  

Osa Forresterin haastattelemista asiakkaista ilmoitti maksaneensa merkittäviä summia vuodessa 
järjestelmäpalautuksesta huolehtiville kolmansille osapuolille:  

”Olemme voineet siirtyä yhden sijainnin ja yhden kopion klusterimallista multisite-
replikointimalliin. Käytettävissä on nyt toimipaikkatason palautettavuus pelkän 
palvelintason palautettavuuden asemesta. Tämän kokoonpanon ansiosta emme enää 
tarvitse ulkoisen toimittajan järjestelmäpalautusratkaisua ja säästämme tuhansia puntia 
vuodessa.”  

Koska Microsoft Exchange 2010 on järjestelmäpalautuksen puolesta huomattavasti entistä 
kehittyneempi, asiakkaat voivat entistä luottavaisemmin jättää tehtävän yksinomaan Microsoft 
Exchange 2010:n huoleksi ja lopettaa kolmansien osapuolten järjestelmäpalautuspalveluiden 
käyttämisen. Forresterin arvion mukaan Lorimer säästäisi tämän hyödyn ansiosta keskimäärin 
25 000 dollaria vuodessa kolmansien osapuolten järjestelmäpalautuskustannuksissa. 
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Säästöt: varmuuskopiointijärjestelmät ja henkilöstö 
Asiakkaat kertoivat myös merkittävistä käyttökustannussäästöistä varmuuskopioinnin alueella. 
Paitsi että kuukausittain tarvittavien varmuuskopioiden määrä pienenee, Lorimerin kaltainen 
organisaatio säästäisi liki 5 000 dollaria vuodessa kolmannen osapuolen varmuuskopiointiratkaisun 
ylläpitokustannuksissa. Samalla puolet henkilöresursseista, jotka nykyään käyttävät puolet työajasta 
varmuuskopiointiin liittyviin tehtäviin ja toimiin, voi käyttää aikansa parempaa lisäarvoa tuottavaan 
toimintaan. Jos vuosipalkka sivukuluineen on 50 000 dollaria, nettosäästöksi saadaan näin 
17 500 dollaria. 

Taulukko 12: Säästöt: varmuuskopiointijärjestelmät ja henkilöstö. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 

Kolmannen osapuolen 
varmuuskopiointi-
sovelluksen 
kustannussäästöt 
vuositasolla 

  5 000       

A2 

Varmuuskopio-
järjestelmien ylläpidosta 
huolehtivat 
henkilöresurssit 

  0,5       

A3 

Varmuuskopiointitehtäviin 
käytettävä aika 
kokonaistyöajan 
prosenttiosuutena  

  50 %       

A4 Vuosipalkka   50 000 $       

Kustannus 
Säästöt: 
varmuuskopiointi-
järjestelmät ja henkilöstö 

A1 + A2  
* A3 * A4 17 500 $     17 500 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Kustannusten väheneminen: vastaaja 
Osa haastatelluista ilmoitti, että yrityksen vastaajajärjestelmän käyttötarve väheni Microsoft 
Exchange 2010:een kuuluvien yhdistetyn viestiliikenteen toimintojen ansiosta. Sama ominaisuus 
on käytettävissä myös Exchange 2007:ssä, ja mahdollisuus esikatsella vastaajaviestejä Outlook 
2007:ssa tehostaa toimintoa entisestään. Yritykset, joissa merkittävä osa työntekijöistä on liikkuvaa, 
suunnittelivat poistavansa puhelinvaihteen vastaajajärjestelmän käytöstä ja siirtävänsä vuosittaisiin 
ylläpitomaksuihin varatuista varoista jopa 75 prosenttia muihin tarkoituksiin. ”Tarkoitus on poistaa 
vanha vastaajajärjestelmä käytöstä ja säästää 50 000 dollaria tuki- ja ylläpitokustannuksissa”, 
eräs asiakas totesi. Kun kyseessä on normaali PBX-puhelinvaihde, Lorimer säästää Forresterin 
laskelmien mukaan noin 45 000 dollaria vuodessa poistamalla perinteiset PBX-vastaajajärjestelmät 
käytöstä kaikissa kolmessa toimipisteessään. 
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Taulukko 13: Kustannusten väheneminen: vastaaja. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 

Käytöstä poistettavien 
puhelinvaihteen 
vastaajajärjestelmien 
kokonaismäärä 

  3       

A2 

Puhelinvaihteen 
vastaajajärjestelmän 
kustannussäästöt 
vuositasolla 

  20 000       

A3 Saavutettu 
prosenttiosuus   75 %       

Kustannus 
Kustannusten 
väheneminen: 
vastaaja 

A1 * A2 * 
A3 45 000 $       

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   45 000 45 000 $ 45 000 $  135 000 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Tuotetukipuheluiden ja muiden tukipuheluiden väheneminen  
Haastateltavat mainitsivat, että Microsoft Exchangen delegoituun rooliperustaiseen hallintaan 
liittyvien toimintojen avulla tietyt käyttäjät voidaan valtuuttaa suorittamaan määrättyjä mutta 
rutiininomaisia rooliperustaisia tehtäviä, jotka normaalisti veisivät organisaation tuotetukihenkilöstön 
työaikaa. Koska nämä käyttäjät voitiin määrittää heti alussa, haastateltavat ilmoittivat 
tuotetukipuheluiden kokonaismäärän pienentyneen 10 prosenttia. Lorimerille tämä merkitsisi 
17 100 dollarin vuosisäästöä tuotetuen henkilöstökustannuksissa tilanteessa, jossa puheluita 
on 1 500 kuukaudessa ja yksittäisen puhelun sisäinen keskihinta on 9,5 dollaria. 
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Taulukko 14: Tuotetukipuheluiden ja muiden tukipuheluiden väheneminen.  

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 Tuotetukipuheluiden 
määrä vuodessa   18 000 $       

A2 

Puheluiden 
vähentyminen 
prosentteina 
rooliperustaisen 
hallinnan ansiosta  

  10 %       

A3 Tuotetukipuhelin, 
sisäinen keskihinta   9,5       

Kustannus 

Tuotetukipuheluiden 
ja muiden 
tukipuheluiden 
väheneminen  

A1 * A2 * A3 17 100 $       

Alkuperäinen 
kustannus 

Yhteensä 
(alkuperäinen)   17 100 $ 17 100 $ 17 100 $  51 300 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Kustannusten väheneminen: mobiilikäytön laajentaminen 
Microsoft Exchange 2010 -ohjelmistoa käyttävissä organisaatioissa sähköpostiviestintää, 
kalenteritoimintoja ja yhteystietoja voidaan laajentaa siten, että ne ovat laajan älypuhelimia 
käyttävän joukon käytettävissä. Tuettavia laitteita ovat esimerkiksi Windows Mobile -laitteet, 
BlackBerry-laitteet sekä kaikki muut ActiveSync-yhteyksiä tukevat laitteet (esimerkiksi Applen 
laitteet). Forresterin haastattelemat asiakkaat ilmoittivat pystyvänsä tukemaan entistä laajempaa 
älypuhelinten joukkoa Exchange ActiveSyncin avulla. Tämä puolestaan vähensi kolmansien 
osapuolten mobiilikäyttöä tukevien välitason ohjelmapakettien tarvetta. Lorimerin tapauksessa 
tämä tarkoittaa 3 995 dollarin vuosisäästöjä yksittäisen mobiilikäyttöä tukevan välitason 
palvelinohjelmapaketin hallintakustannuksissa. Samalla säästetään 55 dollaria jokaista 
150 mobiilikäyttäjän CAL-käyttöoikeutta kohden. 
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Taulukko 15: Kustannusten pieneneminen: mobiilikäytön laajentaminen. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä

A1 

Push-sähköpostipalvelujen 
välitason 
palvelinohjelmistojen 
väheneminen 

  1       

A2 Ylläpitokustannukset 
keskimäärin vuositasolla   3 995 $       

A3 CAL-käyttöoikeuksien 
määrä   150       

A4 CAL-käyttöoikeuskohtainen 
vuosikustannus   55 $       

Kustannus 

Kustannusten 
pieneneminen: 
mobiilikäytön 
laajentaminen 

(A1 * A2) + 
(A3 * A4) 12 245 $       

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Tehostunut viestien suodatus 
Forresterin haastattelemien Microsoftin asiakkaiden mukaan Microsoft Exchange 2007 ja Exchange 
2010 suodattavat viestejä entistä tehokkaammin. Exchangen roskapostia torjuvien toimintojen 
ansiosta osa Exchange 2003:sta päivittäneistä asiakkaista tunsi voivana luopua roskapostin 
suodatukseen tarkoitetuista kolmansien osapuolten sovelluksista: ”Olemme voineet luopua 
kolmannen osapuolen roskapostia suodattavasta ohjelmistosta [Microsoft Exchange 2010:n 
ansiosta] ja pienentää kuukausikustannuksia yli 50 prosenttia.”  

Arviomme roskapostia suodattaviin kolmansien osapuolten sovelluksiin liittyvistä vuosisäästöistä on 
keskimäärin 12 000 dollaria. Osa asiakkaista ilmoitti myös, että tuotetukipuheluiden määrä pieneni 
10 prosenttia, koska sellaiset asiakaspuhelut jäivät pois, joissa valitettiin roskapostin aiheuttamista 
IT-ongelmista. Lorimerin kohdalla kokonaissäästöt olisivat 34 800 dollaria vuodessa. Koska 
Exchange Enterprise Client Access -käyttöoikeuteen kuuluu Exchangen Forefront-suojaus, 
Lorimer voi myös ehkä luopua kokonaan vanhasta virustentorjuntaratkaisusta. 
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Taulukko 16: Tehostunut viestien suodatus. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä 

A1 

Kolmannen osapuolen 
roskapostinsuodatus-
sovelluksen 
kustannussäästöt 
vuositasolla 

  12 000 $       

A2 Tuotetukipuheluiden 
määrä vuodessa   18 000       

A3 
Roskapostiin liittyvien 
tuotetuki- ja tukipuheluiden 
väheneminen 

  10 %       

A4 Tuotetukipuhelin sisäinen 
keskihinta   9,50 $       

Kustannus Tehostunut viestien 
suodatus 

A1 + (A2 * 
A3 * A4) 29 100       

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Velvoitteiden noudattamisen ja edition yksinkertaistuminen 
Osa Forresterin haastattelemista asiakkaista ilmoitti, että Microsoft Exchange 2010:stä on hyötyä 
myös velvoitteiden noudattamisen alueella. Microsoft Exchange 2010:ssa sähköpostin hallinnasta 
vastaavat henkilöt voivat delegoida velvoitteiden noudattamiseen liittyviä tehtäviä taholle – 
esimerkiksi lakiosastolle – joka tuntee velvoitteiden noudattamiseen liittyvät tehtävät paremmin 
ja viime kädessä myös vastaa siitä.  

Perinteisissä sähköpostijärjestelmissä tarvitaan usein mutkikkaita käyttöoikeuksien 
valvontakäytäntöjä sekä mutkikkaita työkaluja, joita henkilöstö- ja lakiosastojen pitäisi pystyä 
käyttämään. Henkilöstö- ja lakiosastojen työntekijät ovat kuitenkin harvemmin IT-asiantuntijoita. He 
eivät yleensä tunne esimerkiksi sähköpostin hallintatyökaluja tai voi käyttää sähköpostipalvelinten 
hallintatyökaluja, joita tarvitaan, kun hakuja täytyy tehdä nopeasti useasta postilaatikosta, kun 
sähköpostia täytyy asettaa säilytettäväksi velvoitteiden täyttämiseksi tai kun säilytyskäytäntöjä 
täytyy muuttaa. Näistä ominaisuuksista hyötyneet asiakkaat kertoivat, että velvoitteiden 
noudattamisesta vastaavien henkilöiden ja henkilöstöhallinnon edustajien ei Microsoft Exchange 
2010:n ansiosta enää tarvitse noudattaa mutkikkaita prosesseja ja käyttää monimutkaisia työkaluja. 
He pärjäävät yksinkertaisilla selainpohjaisilla hallintatyökaluilla, joiden käyttämiseen he eivät tarvitse 
IT-henkilöstön apua. 
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IT:hen liittyvien velvoitteiden ja säädösten, kuten vuoden 2002 Sarbanes-Oxley-lain, noudattaminen 
kuormittaa nykyään yrityksiä voimakkaasti, joten Forrester uskoo myös Lorimerin hyötyvän tästä 
ominaisuudesta. Forresterin arvion mukaan Lorimer voisi säästää 16 tehokasta työntuntia kahta  
IT-henkilöstön henkilötyökuukautta kohden. Jos vuosipalkka sivukuluineen on 100 000 dollaria, 
tämän hyödyn tuoma vuosittainen säästö olisi liki 20 500 dollaria.  

Taulukko 17: Velvoitteiden noudattamisen ja edition yksinkertaistuminen. 

Viit. Tiedot Laskenta Jaksoa 
kohden Toinen vuosi Kolmas 

vuosi Yhteensä 

A1 Editiopyyntöjen 
määrä vuodessa   12       

A2 Pyyntökohtainen 
työtuntien määrä   16       

A3 Käytetyt IT-
henkilöresurssit   2       

A4 Keskimääräinen 
tuntipalkka   52,08 $       

Kustannus 

Velvoitteiden 
noudattamisen 
ja edition 
yksinkertaistuminen 

A1 * A2 * 
A3 * A4 20 000 $       

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Viestinnän suojauksen tehostuminen – vaikutusta ei määritetty 
Exchange 2010 tehostaa myös yhtiön sisäisen viestiliikenteen suojausta sekä luotettujen 
kumppaneiden kanssa tapahtuvaa turvallista viestintää. Exchange 2010:ssä on myös sellaisten 
lähtevien viestien hallintaan tarkoitettuja uusia toimintoja, joissa yhtiön kannalta haitallisia 
luottamuksellisia tietoja lähetetään ulkoisille tahoille tai jotka suurentavat verkon ja 
sähköpostijärjestelmien kuormitusta tilanteissa, joissa suuria postituslistoja käytetään tahattomasti. 
Vaikka haastatellut yhtiöt eivät vielä ole ottaneet näitä toimintoja käyttöön, toiminnot ovat 
Forresterin arvion mukaan parannuksia nykyisiin järjestelmiin ja joissakin tapauksissa pienentävät 
kustannuksia. 

Parantunut säilytyksenhallinta – vaikutusta ei määritetty 
Exchange 2010:ssä on lisää säilytyksenhallintaan tarkoitettuja toimintoja, esimerkiksi mahdollisuus 
valita säilytyskäytäntö postilaatikko- tai sähköpostiviestikohtaisesti. Tehostuneesta suojauksesta on 
hyötyä yhtiöille, joiden säilytyskäytännöt ovat mutkikkaita tai vaihtelevia. 
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Parantunut käyttäjien tuottavuus – vaikutusta ei määritetty 
”Uusi Outlook-käyttäjäkokemus on loistava. Se toimii hurjan nopeasti Exchange 2010:n 
parantuneen suorituskyvyn ansiosta.” 

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi osa Forresterin haastattelemista asiakkaista kertoi muista kuin 
rahallisista hyödyistä nimenomaan tietotyöntekijöiden kannalta. Tämä paransi paitsi tuottavuutta 
myös työntekijöiden yleistä tyytyväisyystasoa. Koska mittaaminen sekä näiden hyötyjen taloudellisen 
arvon tarkka arvioiminen on hankalaa, Forrester päätti jättää näiden hyötyjen vaikutuksen 
määrittämättä. Lukija voi oman harkintansa mukaan ottaa ne huomioon lopputuloksissa. 

Asiakkaat kuvailivat useita Microsoft Exchange 2010:n ominaisuuksia, jotka olivat tämän hyödyn 
osatekijöitä: 

• Microsoft Exchange 2010:n yksittäisten ominaisuuksien, kuten keskustelunäkymän 
ja suodattimien, ansiosta käyttäjät pystyivät entistä tehokkaammin järjestämään ja 
käyttämään sähköpostiaan. 

• Käyttäjät saattoivat luottavaisin mielin lisätä useita asiakkaita ja laitteita ”heti 
käyttövalmiiseen ratkaisuun”, koska käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus olivat entuudestaan 
tuttuja. Koska Exchangen postilaatikoita voi käyttää eri ympäristöistä ja eri tekniikoilla, 
käyttäjät voivat toimia organisaatioissaan joustavasti yhteysvalmiuksia ja tuottavuutta 
heikentämättä. Käyttäjät voivat nyt esimerkiksi käyttää useimpia suosittuja selaimia sen 
sijaan, että Microsoftin oma selain olisi välttämätön. 

• Keskitetyn Saapuneet-kansion ansiosta käyttäjät voivat yhdistää usean sovelluksen 
viestisyötteet. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun useaan sovellukseen ei tarvitse kirjautua 
erikseen. Tämä koskee sekä RSS-syötteitä, jotka tuovat tiedot käyttäjien käytettäviksi 
Internetiä selaamatta, ja tekstiviestejä, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää, vastaanottaa, 
varmuuskopioida ja synkronoida tekstiviestejä suoraan Saapuneet-kansiosta.  

• Käyttäjät mainitsivat, että Microsoft Exchange 2010:n ansiosta voidaan luotettujen yritysten 
kesken käyttää liittoutumista kalenteritoiminnoissa. Tämän ominaisuuden ansiosta käyttäjät 
voivat jakaa vapaita ja varattuja aikoja koskevat tietonsa ajoittaessaan kokouksia Microsoft 
Outlookissa, mikä helpottaa yritysten välisten kokousten aikataulujen laatimista. Osa 
asiakkaista antoi arvoa myös sille, että liittoutumista voidaan hyödyntää pikaviestinnässä. 

Kokonaishyödyt 
Taulukossa 18 on yhteenveto hyödyistä, jotka toteutuvat Lorimerissa Microsoft Exchange 2010:n 
käyttöönoton ansiosta. Taulukossa näkyy myös kunkin hyötyluokan nykyarvo. 

Taulukko 18: Kokonaishyödyt. 

Hyödyt Alkukustannus Ensimmäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas 
vuosi Yhteensä Nykyarvo

Kustannusten väheneminen: 
tallennus   64 100 64 100 64 100 192 300 159 407 

Pienentyneet kustannukset: 
korkea käytettävyys ja 
järjestelmäpalautus 

  25 000 25 000 25 000 75 000 62 171 
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Hyödyt Alkukustannus Ensimmäinen 
vuosi 

Toinen 
vuosi 

Kolmas Yhteensä Nykyarvovuosi 

Säästöt: 
varmuuskopiointijärjestelmät 
ja henkilöstö 

  17 500 17 500 17 500 52 500 43 520 

Tuotetukipuheluiden ja muiden 
tukipuheluiden väheneminen    17 100 17 100 17 100 51 300 42 525 

Kustannusten pieneneminen: 
mobiilikäytön laajentaminen   12 245 12 245 12 245 36 735 30 452 

Tehostunut viestien suodatus   29 100 29 100 29 100 87 300 72 367 

Velvoitteiden noudattamisen ja 
edition yksinkertaistuminen   20 000 20 000 20 000 60 000 49 737 

Kustannusten väheneminen: 
vastaaja   45 000 45 000 45 000 135 000 111 908 

Kustannusten väheneminen: 
Exchange Server Enterprise 
Edition -käyttöoikeus 

  7 752 7 752 7 752 23 256 19 278 

Yhteensä   237 797 $ 237 797 $ 237 797 $ 713 391 $ 591 366 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Forresterin arvion mukaan edellä kuvatut hyödyt korostuvat entisestään ympäristöissä, jossa on 
myös Microsoft Server 2008 R2. Forrester Consulting laati hiljattain Microsoft Windows Server 
2008:een liittyvän Total Economic Impact -tutkimuksen. Sen mukaan Microsoft Windows Server 
2008 R2:een investoiva organisaatio voi kolmen vuoden aikana hyötyä yli 2 miljoonaa dollaria 
vähentämällä kustannuksia, jotka liittyvät fyysisiin palvelimiin, järjestelmäpalautuksiin ja 
tuottavuuden parantamiseen. Kun Microsoft Exchange 2010 otetaan käyttöön ympäristössä, jossa 
on Microsoft Server 2008 R2, organisaatiot voivat odottaa saavuttavansa vieläkin parempia tuloksia 
näiden kolmen hyödyn alueella. 

Riski 
Riski on TEI-mallin kolmas osa. Sitä käytetään eräänlaisena suodattimena, jolla on tarkoitus 
selvittää erilaisiin kustannus- ja hyötyarvioihin liittyvät epävarmuustekijät. Jos investoinnin tuotto 
näyttää riskiin suhteutettunakin kannattavalta, se parantaa onnistuneen investoinnin 
todennäköisyyttä, koska projektia uhkaavat riskit on otettu huomioon ja niiden vaikutus on 
määritetty. Riskiin suhteutetut luvut tulee käsittää ”realistisiksi” odotuksiksi, koska ne tarkoittavat 
riskit huomioivaa odotettua arvoa. Yleisesti riskit vaikuttavat kustannuksiin suurentamalla 
alkuperäisiä arvioita ja hyötyihin pienentämällä alkuperäisiä arvioita. 

Tässä analyysissa Forrester suhteuttaa kustannus- ja hyötyarviot riskiin siten, että kuhunkin arvioon 
liittyvät epävarmuustekijät on otettu paremmin huomioon. TEI-mallissa riskiin suhteutetut arvot 
lasketaan kolmiojakaumamenetelmällä. Jakauman laskemiseksi täytyy ensin arvioida pienimmät, 
todennäköisimmät ja suurimmat arvot, jotka voisivat toteutua nykyisessä ympäristössä. Riskiin 
suhteutettu arvo on näiden pisteiden jakauman keskiarvo. 
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Tässä tutkimuksessa huomioitiin seuraavat Microsoft Exchange 2010 -kohtaiset riskit: 

Laitteisto- ja ohjelmistokustannukset 
Forresterin arvion mukaan Microsoft Exchange 2010:n asennukseen tarvitaan kaksi palvelinta. 
Palvelinten todellinen määrä voi kuitenkin vikasietoisuusvaatimuksien mukaan olla suurempi. 
Esimerkiksi yksi paikallinen varmuuskopio ei ole yhtä luotettava kuin useat, fyysisesti eri paikoissa 
olevat kopiot. Jos Lorimer haluaa lisätä kolmannen palvelinjoukon etäsijaintiin, laitteisto- ja 
ohjelmistokustannukset suurenisivat. 

Käyttöönottokustannukset 
Forresterin alkuperäisen arvion mukaan Microsoft Exchange 2010:n asennus ja käyttöönotto 
kestää kolme viikkoa. Asiakkaiden kokemuksen perusteella Microsoft Exchange 2010:n todellinen 
käyttöönottoaika voi kuitenkin olla pidempi. Tämä määräytyy käyttöönotolle määritetyn prioriteetin, 
käyttöönotosta huolehtivan henkilöstömäärän, IT-ympäristön monimutkaisuuden ja Microsoft 
Exchange 2010:n käyttöönotosta huolehtivan henkilöstön teknisen tuntemuksen mukaan. 

Hallinta- ja ylläpitokustannukset 
Osalla asiakkaista hallintaan ja ylläpitoon voi kulua jopa viisi päivää kuukaudessa IT-ympäristön 
monimutkaisuuden ja Microsoft Exchange 2010:een liittyvien infrastruktuurin muutospyyntöjen 
vuoksi. Kustannukset voivat tällöin olla suurempia kuin arviossa, joka perustui kolmeen päivään 
kuukaudessa. 

IT:n ja tuotetuen koulutuskustannukset 
Koulutuskustannukset voivat olla arvioitua suurempia, jos organisaatio siirtyy erittäin vanhasta 
Microsoft Exchange -versiosta uuteen eikä IT-henkilöstöllä ole Microsoft Exchange 2010:n 
hallintaan ja käyttämiseen tarvittavaa teknistä osaamista. Forresterin arvion mukaan ylimääräinen 
koulutus on tästä syystä tarpeen joissakin organisaatioissa. 

Kokonaisvaikutus kustannuksiin 
Alla olevassa taulukossa on eritelty edellä kuvattujen riskien kokonaisvaikutus kustannuksiin. 

Taulukko 19: Riskiin suhteutettavat kustannukset.  

Kustannukset Riskiin suhteuttaminen 

Laitteistokustannukset 117 % 

Ohjelmiston käyttöoikeusmaksut 101 % 

Käyttöönottokustannukset 122 % 

Hallinta- ja ylläpitokustannukset 122 % 

IT:n ja tuotetuen 
koulutuskustannukset 133 % 

Yhteensä 105 % 

Lähde: Forrester Research, Inc. 
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Kustannusten väheneminen: tallennustila 
Useat tekijät voivat pienentää tallennustilaan liittyviä hyötyjä: 1) Postilaatikot voivat kasvaa hyvin 
nopeasti, jolloin tallennustilaa tarvitaan enemmän kuin alun perin arvioitiin, 2) Vikasietoisuuden 
lisääminen suurentaa tallennuskustannuksia. Tallennuksesta vastaavat järjestelmänvalvojat eivät 
myöskään välttämättä toimi yhtä tehokkaasti uudessa ympäristössä. Näiden syiden vuoksi on 
mahdollista, että todellinen hyöty on alkuperäistä arviota pienempi. Edullisemmista DAS-levyistä 
pitäisi kaikesta huolimatta olla hyötyä. 

Pienentyneet kustannukset: korkea käytettävyys ja järjestelmäpalautus 
Koska järjestelmäpalautuksen vuosikustannukset voivat vaihdella hyvinkin paljoin ylläpidettävien 
tietojen määrän mukaan, todelliset säästöt voivat pienimmillään olla vain 10 000–25 000 dollaria. 

Säästöt: varmuuskopiointijärjestelmät ja henkilöstö 
Forresterin arvion mukaan varmuuskopiointijärjestelmien hallinnasta ja ylläpidosta 
vastaavaa henkilöstöä ei pidä supistaa, ja heidän pitää jatkaa nykyisissä tehtävissään. 
Varmuuskopiointiohjelmistojen alueella vähennyksiä kuitenkin todennäköisesti toteutuu. 

Kustannusten väheneminen: vastaaja 
Osa organisaatioista, joissa tämä hyöty toteutuu, voivat käyttää vain osan – enintään noin 
40 prosenttia – vastaajatoimintojen vuosittaisiin ylläpitokuluihin normaalisti määrätyistä varoista 
muihin tarkoituksiin, koska myös vanhoja redundantteja järjestelmiä voi jäädä käyttöön, koska 
osa PBX-järjestelmistä täytyy jättää toimintaan tai koska henkilöstö on haluton poistamaan vanhoja 
järjestelmiä käytöstä. 

Tuotetukipuheluiden ja muiden tukipuheluiden väheneminen  
Roskapostiin liittyvien tukipuhelujen määrän väheneminen riippuu selvitettävien asioiden 
monimutkaisuudesta. Jos ongelma on monimutkainen ja vaatii tukihenkilöstön toimia, 
nämä tukipalvelupuhelut saattavat vähetä vain 5 prosenttia. 

Kustannusten väheneminen: mobiilikäytön laajentaminen 
Omistusoikeudellisten välitason ohjelmistopakettien vuosittaiset ylläpitomaksut voivat joissakin 
organisaatioissa olla pienempiä sen mukaan, mitä organisaatio ja toimittaja ovat sopineet. 
Jos omistusoikeudellisia välitason ohjelmistoja ei kuitenkaan ole käytössä, uuden järjestelmän 
käyttöönotosta ei luonnollisesti ole hyötyä säästyneinä kustannuksina. 

Viestinnän suojauksen tehostuminen 
Tuotetukipuheluiden määrän todellinen väheneminen voi määräytyä tukipuheluiden haastavuuden 
ja luonteen mukaan. Jos puhelut ovat haastavia ja edellyttävät tukipalvelun toimia, 
tuotetukipuheluiden määrä voi vähentyä vain 5 prosenttia. 

Velvoitteiden noudattamisen ja edition yksinkertaistuminen 
Organisaatioissa ja toimialoilla, joissa toiminta ei ole yhtä tarkkaan säänneltyä, vuosittaisten 
editiopyyntöjen määrä voi olla alkuperäistä arviota pienempi. Etenkin tehostuneisiin hakuvalmiuksiin, 
säilytyksenhallintaan ja ulkoistettuun hallintaan liittyvät hyödyt eivät välttämättä toteudu. 
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Kokonaisvaikutus hyötyihin 
Alla olevassa taulukossa on eritelty edellä kuvattujen riskien kokonaisvaikutus hyötyihin. 

Taulukko 20: Riskiin suhteutettavat hyödyt. 

Hyödyt Riskiin 
suhteuttaminen 

Kustannusten väheneminen: tallennus 80 % 

Pienentyneet kustannukset: korkea käytettävyys 
ja järjestelmäpalautus 80 % 

Säästöt: varmuuskopiointijärjestelmät ja henkilöstö 76 % 

Tuotetukipuheluiden ja muiden tukipuheluiden 
väheneminen  83 % 

Kustannusten pieneneminen: mobiilikäytön 
laajentaminen 89 % 

Tehostunut viestien suodatus 90 % 

Velvoitteiden noudattamisen ja edition 
yksinkertaistuminen 83 % 

Kustannusten väheneminen: vastaaja 50 % 

Kustannusten väheneminen: Exchange Server 
Enterprise Edition -käyttöoikeus 100 % 

Yhteensä 77 % 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

Joustavuus 
Forresterin TEI-menetelmässä joustavuudella tarkoitetaan lisäkapasiteettiin tai -valmiuksiin 
nykyhetkessä tehtyä investointia, josta voidaan tulevaisuudessa saada liiketoiminnallista hyötyä 
tietyin tulevaisuudessa toteutuvin lisäkustannuksin. Joustavuuden hyödyt ovat tavallisesti sitä 
suurempia, mitä skaalattavampi tekniikkainvestointi on kyseessä. Joustavuus tarkoittaa, että 
organisaatiolla on valmius ryhtyä hankkeisiin tulevaisuudessa – että hankkeisiin ryhtyminen on 
vaihtoehto, ei pakko.  

On lukuisia tilanteita, joissa asiakas haluaa ylläpitää Microsoft Exchange 2010 -ohjelmistoa tiettyjä 
käyttötarkoituksia varten ja havaitsee tulevien hankkeiden yhteydessä, että sovelluksella on 
ylimääräistä lisäarvoa. Forresterin arvion mukaan yhdistelmäorganisaatiolla on useita tällaisia 
vaihtoehtoja.  
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Mahdollisuus laajentaa käyttöönottoa 
Microsoft Exchange 2010:ssä asiakkaat voivat laajentaa älypuhelintukea ilman ylimääräisiä 
käyttöoikeuskustannuksia. Alkuinvestointi Microsoft Exchange 2010:een on luonut valmiudet 
ottaa vastaavat viestintäominaisuudet taloudellisesti käyttöön entistä suuremmalle käyttäjäjoukolle 
4 100 hengen organisaatiossa. Tämä on ehdottoman tärkeää etenkin organisaatioissa, joissa 
toteutetaan merkittäviä infrastruktuurimuutoksia, jotka ovat seurausta hankinnoista, divestoinneista, 
verkkosiirroista, suurista sovelluskäyttöönotoista ja käyttöjärjestelmien päivityksistä. Eräs asiakas 
esimerkiksi kertoi, että he onnistuivat muuttamaan toimitilansa eri kaupunkiin lähes kokonaan ilman 
viestiliikenteen käyttökatkoja.  

”[Microsoft Exchange 2010] palautuu muutaman minuutin kuluttua siitä, kun vanha 
järjestelmäkeskus sammutetaan, joten sähköpostiin liittyviä käyttökatkoja ei ilmene 
toimiston muuton yhteydessä. Uskomattoman kätevää. Tämä ei onnistuisi millään 
Exchangen nykyisellä versiolla – se on mahdollista vain, koska siirryimme Exchange 
2010:een.” – yhtiön kehityspäällikkö 

Mahdollisuus tukea mobiilityöskentelyä 
Microsoft Exchange 2010:n avulla organisaation työntekijät voivat hyödyntää entistä joustavammin 
erilaisia työskentelytiloihin liittyviä vaihtoehtoja, kuten etätyöskentelyä ja työpöydän jakamista. 
Exchange 2010:n mobiiliominaisuudet tukevat ja yhdistetyn viestinnän ominaisuudet täydentävät 
näitä valmiuksia.  

Eräs asiakas kertoi, että hänen organisaationsa voi skaalata liiketoimintaansa entistä nopeammin 
ja tehokkaammin kannustamalla työntekijöitä etätyöhön ja tukemalla heitä Microsoft Exchange 
2010:llä. Potentiaalisten kulkutautien, kuten sikainfluenssan, vuoksi tämän merkitys on viime aikoina 
entisestään korostunut, koska IT-osastot kiirehtivät suunnitelmiaan tukea suurempaa käyttäjäjoukkoa, 
joka joutuu työskentelemään kotona pidempiä aikoja. Tämän potentiaalisen hyödyn ansiosta 
organisaatioiden kasvu sujuu entistä helpommin ja taloudellisemmin, koska samat virtuaaliset 
”toimistotyökalut” (kuten mahdollisuus käyttää sähköpostia tietokoneesta, Internetistä tai puhelimesta 
ilman VPN-yhteyttä) voidaan toimittaa käyttäjien saataville mutta välttyä silti fyysisten toimistojen 
perustamiseen liittyviltä investoinneilta, kuten kiinteistökuluilta ja tekniikkainfrastruktuuriin liittyviltä 
kustannuksilta.  

Mahdollisuus luoda ja aktivoida käyttäjätilejä satunnaisille sähköpostin käyttäjille 
Tietokoneitaan jakavat käyttäjät, jotka eivät ole tietotyöntekijöitä, käyttävät tietokonetta sähköpostin 
lähettämisen sijaan pääasiassa sähköpostin lukemiseen, joten he tarvitsevat vähemmän 
postilaatikkotilaa. He voivat olla myös organisaation kumppaneita, joille riittää kevyempi WWW-
pohjainen sähköposti. Nämä satunnaiset käyttäjät voivat käyttää WWW-pohjaista sähköpostia 
Exchange Online Deskless Worker -käyttöoikeuden avulla edullista kuukausimaksua vastaan. 
Eräs asiakas totesi näin: ”Kysyimme itseltämme, tarvitseeko tämä käyttäjä todella asennetun 
sähköpostiohjelman vai riittääkö hänelle WWW-pohjainen sähköpostiyhteys. Päätimme aloittaa 
niin, että satunnaisilla käyttäjillä ja monilla kumppaneillamme on käytössään vain WWW-pohjainen 
sähköposti. Uskomme, että voimme tarpeen tullen vaivattomasti asentaa heille omat 
sähköpostiohjelmat.” 
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Mahdollisuus siirtää postilaatikoita Exchange Online -palveluun 
Microsoft Exchange 2010:n joustaviin ominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus siirtää osa postilaatikoista 
Exchange Online -palveluun, jotta hallinta- ja pääomakuluja voidaan pienentää työntekijöiden 
sähköpostikäyttäjäkokemusta heikentämättä. Tällaisessa yhdistelmäsähköpostiympäristössä IT-
päälliköt voivat luoda ja ottaa osan käyttäjätileistä käyttöön paikallisina ja osan verkossa. Samalla 
hallinta toimii edelleen keskitetysti. Tämä on erityisen kiinnostava ominaisuus asiakkaille, jotka 
haluavat integroida tai perustaa uuden liiketoimintayksikön ripeästi paikallisesta asennuksesta 
välittämättä. 

Mahdollisuus luoda yrityskäyttöön tarkoitettuja yhteistyösovelluksia 
Forrester arvioi, että Microsoft Exchange 2010:n monipuolisten ominaisuuksien ansiosta organisaatiot 
voivat tukea tarvittavaa määrää itsepalvelu- ja liiketoimintasovelluksia. Näin suunnittelijat voivat 
kehittää Microsoft Exchange 2010 -viestintäympäristössä toimivia omia sovelluksia. Eräs Forresterin 
haastattelema asiakas kertoi, että he onnistuivat pienentämään tuotetuki- ja tukipuheluiden määrää 
entisestään kehittämällä ja ottamalla käyttöön WWW-portaalissa toimivan itsepalvelutuotetuen, joka 
yhdistettiin Microsoft Exchange 2010:n System Center Configuration Manageriin. Samalla säästettiin 
4–5 kokoaikaisen asiantuntijan työmäärä, koska henkilöresursseja tarvittiin aiempaa vähemmän 
hajautettuihin toimipisteisiin suoritettavia käyntejä varten. Forresterin arvion mukaan Lorimerilla oli 
käytettävissään erittäin monipuolinen valikoima vaihtoehtoja, joita rajoitti ainoastaan heidän kykynsä 
hyödyntää yhdistetyn viestinnän ominaisuuksia.  

Lorimerille edellä kuvatut joustavuuden mahdollistamat vaihtoehdot eivät lupaa välittömiä hyötyjä, 
vaan hyöty toteutuu todennäköisesti myöhemmin. Mahdollisuudella toteuttaa nämä hyödyt on 
tietty nykyarvo, joka voidaan laskea. Sen laskeminen alan standardin mukaisella Black-Scholes-
hinnoittelumallilla edellyttäisi lukuja, joita ei ole käytettävissä tässä tutkimuksessa. Forrester ei sen 
vuoksi ole huomioinut näiden vaihtoehtojen arvoa investoinnin tuottoon liittyvissä laskutoimituksissa 
tämän tutkimuksen yhteydessä. Nämä tulevat vaihtoehtoiset hyödyt ovat kuitenkin olemassa tässä 
analyysissä kuvattujen riskiin suhteutettujen hyötyjen rinnalla. 

TEI-kehys: tiivistelmä 
Kustannus-, hyöty-, riski- ja joustavuusosien tuloksia voidaan käyttää edellä kuvatun talouskehyksen 
perusteella ja niitä kuvaavia lukuja soveltaen investoinnin tuoton, nettonykyarvon ja takaisinmaksuajan 
määrittämiseen. Taulukossa 21 yhdistelmäorganisaation luvut näkyvät yhdistettyinä.  

Taulukko 21: Yhdistelmäyhtiön investoinnin tuotto (alkuperäiset arviot). 

Taloustulosten yhteenveto Alkuperäinen 
arvio 

Investoinnin tuotto 103 % 

Takaisinmaksuaika 
(kuukausina) 2,4 

Kokonaiskustannukset 
(nykyarvo) 291 796 $ 

Kokonaishyöty (nykyarvo) 591 366 $ 

Yhteensä (nettonykyarvo) 299 570 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 
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Taulukossa 22 näkyvät riskiin suhteutetut arvot. Siinä käytetään Riski-osassa kuvattua riskiin 
suhteuttamisen menetelmää ja sovelletaan taulukoiden 19 ja 20 arvoja taulukoiden 9 ja 18 lukuihin. 

Taulukko 22: Yhdistelmäyhtiön investoinnin tuotto (riskiin suhteutettu). 

Taloustulosten 
yhteenveto Alkuperäinen arvio Riskiin suhteutettu 

Investoinnin tuotto 103 % 48 % 

Takaisinmaksuaika 
(kuukausina) 2,4 5,2 

Kokonaiskustannukset 
(nykyarvo) 291 796 $ 307 641 $ 

Kokonaishyöty (nykyarvo) 591 366 $ 455 750 $ 

Yhteensä (nettonykyarvo) 299 570 $ 148 109 $ 

Lähde: Forrester Research, Inc. 

On tärkeää huomioida, että TEI-kehyksen kaikissa osissa käytetyt arvot perustuvat yhdeksän 
organisaation seikkaperäisiin haastatteluihin sekä Forresterin haastattelun perusteella luomaan 
yhdistelmäorganisaatioon. Forrester ei tee mitään olettamuksia sen suhteen, millaisen tuoton 
muut organisaatiot saavat omissa ympäristöissään. Kun lukija arvioi Microsoft Exchange 2010 
-investoinnin taloudellisia vaikutuksia, Forrester kehottaa soveltamaan omia arvioita tämän raportin 
antamaan kehykseen.  
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Tutkimuksen päätelmät 
Forresterin järjestämien Microsoft Exchange 2010 -asiakkaiden seikkaperäisten haastatteluiden 
perusteella saatettiin tehdä useita tärkeitä havaintoja. Yhdeksän nykyisen Microsoft Exchange 
2010 -asiakkaan haastatteluista kerättyjen tietojen perusteella hyötyjen toteutumismuodot 
organisaatioissa ovat tallennustilakustannusten väheneminen, säästöt korkean käytettävyyden 
ylläpidossa, vastaajakustannusten väheneminen, säästöt varmuuskopiointijärjestelmissä, 
vähentynyt tukipuheluiden määrä, mobiilikustannusten väheneminen, viestinnän tehostunut 
tietoturva sekä yksinkertaistunut velvoitteiden noudattaminen ja editio.  

Tämän tutkimuksen talousanalyysissä havainnollistetaan mahdolliset tavat, joilla organisaatio voi 
arvioida Microsoft Exchange 2010:n lisäarvon. Yhdeksässä seikkaperäisessä asiakashaastattelussa 
kerättyjen tietojen perusteella Forrester laski yhdistelmäorganisaation riskiin suhteutetun investoinnin 
tuotoksi kolmen vuoden ajalta 48 prosenttia ja takaisinmaksuajaksi alle puoli vuotta. Kaikki lopulliset 
arviot ovat riskiin suhteutettuja kustannus- ja hyötylaskelmien mahdollisten epävarmuustekijöiden 
huomioimiseksi.  

Näiden tulosten perusteella yritykset, jotka harkitsevat Microsoft Exchange 2010:n käyttöönottoa, 
voivat olettaa saavansa kustannussäästöihin ja tuottavuuteen liittyviä hyötyjä. TEI-kehyksen 
perusteella monet yritykset saattavat todeta liiketoiminnalliset perustelut hyviksi tällaisen investoinnin 
tekemiseen.  
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Liite A: Total Economic Impact™ – yleistietoja 
Total Economic Impact on Forrester Researchin kehittämä menetelmä, joka tehostaa yrityksen 
tekniikoihin liittyvää päätöksentekoa ja auttaa toimittajia välittämään tuotteidensa ja palveluidensa 
hankkimisen liiketoiminnalliset perusteet asiakkaille. TEI-menetelmän avulla yritykset voivat 
havainnollistaa, perustella ja toteuttaa IT-hankkeiden konkreettisen arvon sekä ylemmälle johdolle 
että muille keskeisille sidosryhmien edustajille. 

TEI-menetelmä koostuu neljästä osasta, joilla investoinnin arvoa arvioidaan: hyödyt, kustannukset, 
riskit ja joustavuus. Tässä analyysissä joustavuuden vaikutusta ei määritetty.  

Hyödyt 
Hyödyt tarkoittavat ehdotetun tuotteen tai projektin käyttäjäorganisaatiolle – IT:lle ja/tai 
liiketoimintayksiköille – tuottamaa arvoa. Kun tuotteita tai projekteja pyritään perustelemaan, 
painopiste on usein yksinomaan IT-kustannuksissa ja kustannusten vähentämisessä. Tällöin 
tekniikan vaikutukset koko organisaatioon jäävät hyvin vähälle huomiolle. TEI-menetelmässä ja 
sen perusteella laaditussa talousmallissa hyötyjen mittaukselle ja kustannusten mittaukselle 
annetaan sama painoarvo, jolloin voidaan selvittää tekniikan kokonaisvaikutus koko organisaation 
kannalta. Käyttäjäorganisaation kanssa käydään vuoropuhelua hyötyarvioita laskettaessa, jotta 
muodostuneesta lisäarvosta saadaan riittävän hyvä käsitys. Forrester edellyttää myös, että 
hyötyarvioiden mittauksen ja hyötyarvioiden perusteluiden välillä on selkeä vastaavuussuhde 
projektin jälkeen. Näin varmistetaan, että hyötyarviot ovat suodaan sidoksissa tulokseen.  

Kustannukset 
Kustannus tarkoittaa ehdotetun projektin hyötyjen tai arvon toteuttamiseen tarvittavaa investointia. 
IT:n tai liiketoimintayksikön kustannukset voivat koostua työstä sivukuluineen, alihankkijoista tai 
materiaaleista. Kustannuksissa otetaan huomioon kaikki investoinnit ja kulut, joita ehdotetun arvon 
toteuttaminen edellyttää. TEI-kehykseen sisältyvä kustannusluokka selvittää myös kaikki nykyisen 
ympäristön marginaalikustannukset, jotka liittyvät ratkaisun ylläpidon jatkuviin kustannuksiin. 
Kaikkien kustannusten täytyy olla sidoksissa luotaviin hyötyihin. 

Riski 
Riskillä mitataan investointiin sisältyvien hyöty- ja kustannusarvioiden epävarmuutta. Epävarmuutta 
mitataan kahdella tavalla: todennäköisyyttä, jonka mukaan kustannus- ja hyötyarviot vastaavat 
alkuperäisiä laskelmia, sekä sen todennäköisyyttä, että arvioita mitataan ja seurataan tietyn 
ajan kuluessa. TEI soveltaa lisättyihin arvoihin todennäköisyystiheysfunktiota, jota kutsutaan 
kolmiojakaumaksi. Kunkin kustannuksen ja hyödyn perustana oleva alue arvioidaan laskemalla 
vähintään kolme arvoa. 

Joustavuus 
TEI-menetelmässä suorat hyödyt vastaavat yhtä investoinnin arvon osaa. Suorat edut ovat 
tavallisesti ensisijainen tapa perustella projekti, mutta Forresterin arvion mukaan organisaatioiden 
pitäisi pystyä mittaamaan investoinnin strateginen arvo. Joustavuudella tarkoitetaan arvoa, joka 
voidaan saavuttaa aiemmin tehtyyn alkuinvestointiin perustuvilla tulevilla lisäinvestoinneilla. 
Esimerkiksi yhtiössä, jossa investoidaan koko yhtiön toimistotyön tuottavuusohjelmiston 
päivittämiseen, sijoitus voi parantaa yhtenäistämistilannetta (ja tehokkuutta) sekä vähentää 
käyttöoikeuskustannuksia. Ohjelmistoon sisältyvä yhteistyötoiminto voi kuitenkin parantaa 
työntekijöiden tuottavuutta entisestään, jos se otetaan käyttöön. Yhteistyötoimintoa voi kuitenkin 
käyttää vain investoimalla koulutukseen jonakin myöhempänä ajankohtana. Sillä, että tämä hyöty 
voidaan toteuttaa, on kuitenkin laskettavissa oleva nykyarvo. TEI-kehyksen joustavuusosassa tämä 
arvo selvitetään. 
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Liite B: Sanasto 
Diskonttokorko: Kassavirta-analyysissä käytettävä korko, jolla rahan aika-arvo otetaan huomioon. 
Vaikka valtion varantopankki määrittää diskonttokoron, yritykset asettavat diskonttokoron usein 
liiketoiminta- ja investointiympäristönsä mukaan. Forrester olettaa tässä analyysissä, että 
vuosittainen diskonttokorko on 10 prosenttia. Organisaatioissa käytetään tavallisesti 8–16 prosentin 
diskonttokorkoa. Tämä määräytyy nykyisen liiketoimintaympäristön mukaan. Lukijoita kehotetaan 
keskustelemaan omassa organisaatioissaan siitä, mikä diskonttokorko sopii parhaiten heidän 
ympäristöihinsä.  

Nettonykyarvo (NVP): (Diskontattujen) tulevien nettokassavirtojen nykyinen arvo, jolle on 
annettu korko (diskonttokorko). Kun projektin nettonykyarvo on positiivinen, investointi on yleensä 
kannattava, jos muiden projektien nettonykyarvo ei ole suurempi. 

Nykyarvo (PV): (Diskontattujen) kustannus- ja hyötyarvioiden nykyinen arvo, jolle on annettu korko 
(diskonttokorko). Kustannusten ja hyötyjen nykyarvo vaikuttaa kassavirtojen nettonykyarvoon.  

Takaisinmaksuaika: Investoinnin tuotto- ja kustannuskäyrien leikkauspiste. Ajankohta, jona 
nettohyöty (hyödyt miinus kustannukset) on yhtä suuri kuin alkuinvestointi tai -kustannus. 

Investoinnin tuotto (ROI): Projektin odotetun tuoton mitta prosentteina. Investoinnin tuotto 
on nettohyötyjen (hyödyt miinus kustannukset) ja kustannusten osamäärä. 

Kassavirtataulukoita koskeva huomautus 
Tämä on tässä tutkimuksessa käytettyjä kassavirtataulukoita koskeva huomautus. Alkuinvestoinnin 
sarakkeessa on kustannukset, jotka ovat kertyneet ”ajankohtana 0” tai vuoden 1 alussa. Näitä 
kustannuksia ei ole diskontattu. Kaikki muut vuosien 1–3 kassavirrat on diskontattu vuoden lopussa 
taulukossa 2 näkyvää diskonttokorkoa käyttäen. Nykyarvo (PV) lasketaan kullekin kokonaiskustannus- 
ja hyötyarviolle. Nettonykyarvoja (NPV) ei lasketa ennen yhteenvetotaulukoita, ja ne ovat 
alkuinvestoinnin ja kunkin vuoden diskontattujen kassavirtojen summa. 
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Liite C: Tietoja projektipäälliköstä 
Konsultti Amit Diddee 

Amit Diddee on eräs Forresterin Total Economic Impact (TEI) -konsulttitoimen konsulteista.  
TEI-menetelmässä painopiste on IT:n, liiketoimintapäätösten ja ratkaisujen lisäarvon mittauksessa 
ja siitä tiedottamisessa sekä investointien liiketoiminnallisten perusteluiden laatimisessa 
kustannusten, hyötyjen, joustavuuden ja riskien perusteella. Amit on erikoistunut monimutkaisiin 
talousanalyysimalleihin ja päätöksentekoa tukeviin järjestelmiin, joiden avulla asiakkaat voivat 
ratkaista investointien taloudelliseen perusteltavuuteen liittyviä haasteita. 

Amitilla on kokemusta useilta eri toimialoilta ja tehtäväkokonaisuuksista. Amit siirtyi Forresterin 
palvelukseen Monitor Group -yhtiöstä, jossa hän toimi merkittävien Fortune 500 -yhtiöiden 
neuvonantajana korkean profiilin projekteissa, joiden painopistealueita olivat yritys- ja 
kasvustrategiat, markkinointi ja myynti, IT sekä suorituskyvyn parantaminen. Ennen Monitor Group 
-yhtiötä Amit toimi EMC:llä. Siellä hän toteutti prosessien kehitysprojekteja, joiden tavoitteita olivat 
asiakastyytyväisyyden parantaminen ja liiketoiminnan tuottavuus. Hän on myös toiminut 
vanhempana teknisenä analyytikkona Business Forecast Systems -yhtiössä, jossa hän toimi 
kysynnänhallinnan ja toimitusketjuasioiden konsultointitehtävissä.  

Amitilla on neurotieteen ja psykologian kandidaatin tutkinto Brandeisin yliopistosta ja 
tietojenkäsittelyopin maisterin tutkinto, johon sisältyi tietojenlouhinnan opintoja Worcesterin 
ammattikorkeakoulussa.  
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