Tiedolla johtamisen varautuminen
uusiin toimintamalleihin
“HYV
HYVÄ
ÄTKÄÄ
N TIETOJÄ
TKÄÄN
TIETOJÄRJESTELMÄ
RJESTELMÄT EIVÄ
EIVÄT
TOIMI ILMAN HUIPPULAATUISTA DATAA “

Jouko Kiiveri
Liiketoimintajohtaja
Solteq Oyj

TIEDOLLA ON
HANKALA
JOHTAA,
JOS SIIHEN EI
VOI LUOTTAA
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Footer text sample, author etc
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MasterDataManagement = MDM
• MDM tarkoittaa lyhyesti sanottuna liiketoiminnallisesti
kriittisen perusdatan
•
•
•
•

1) muodon – struktuurin - määrittelyä,
2) sisällön ja ylläpidon vastuuttamista,
3) tiedon laadun kehittämistä ja
4) prosesseja sekä datan sisällön, että siihen liittyvien
tietojärjestelmien ylläpitämisestä.
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MASTER DATA

Hitaasti muuttuvaa liiketoiminnan perustietoa jakaantuneena ympäri
liiketoimintaa ohjaavia järjestemiä

MASTER DATA
MANAGEMENT
(MDM)

(Tieto) Järjestelmä, jolla luodaan ja ylläpidetään määräävä näkymä
masterdataan sisältäen menettelytavat ja prosessit käyttöoikeuksille,
päivityksille ja muutoksille siten että ne näkyvät kaikkialla yrityksessä.

Masterdata ei ole luonteeltaan kuitenkaan kovin staattista ja muuttumatonta. Se on
itseasiassa jatkuvan muutoksen alla olevaa tietoa. Useampiin lähteisiin perustuen
arvioidaan 2%:iin masterdatasta kohdistuvan muutoksia per kuukausi.
Tuotantotiedot muuttuvat samankaltaisella profiililla, 10-20% kaikista vuoden aikana
perustetuista tuotetiedoista on duplikaatteja.
Masterdataa on esimerkiksi:
Sidosryhmät: Asiakkaat, ihmiset, kansalaiset, työntekijät, toimittajat tai kumppanit
Paikat:
Toimipaikat, toimistot, alueelliset jaot, maantieteelliset sijainnit
Resurssit:
Tilit, koneet ja laitteet, käytännöt, tuotteet, palvelut
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”One Company” – Master Datan näkökulmasta – Pelkällä yhteisellä
tietojärjestelmällä ( ERP tms..) ei saavuteta OneCompany
ajatusmallia – tarvitaan ehdottomasti myös yhteinen ja yhtenäinen
tietosisältö !
Hyvälaatuinen, hyvin ylläpidetty ja toimintaa yli yksikkö- ja prosessirajojen tukeva Master
Data on avaintekijä yhtenäiselle toimintamallille.
Jotta Master Datasta muodostuu aidosti tällainen avaintekijä, on keskeistä nähdä se
toiminnallisena kokonaisuutena, ei vain yksittäisenä tietoteknisenä ”ratkaisuna”.
1. Hallintamalli (Governance) ja arkkitehtuuri
ovat lähtökohta Master Datan hallinnalle, mm.:
-Omistajuus yli organisatoristen rajojen
-Tiekartan muodostaminen ja hallinta –
ylipäätäänsä näkyvyys eteenpäin
-Kokonaisarkkitehtuurin hallitseminen
2. Master Datan sisältö on hallinnan
ytimessä, mm.:
-Sisällölliset määritykset yli
organisatoristen ja prosessirajojen, eli malli
ja standardit Master Datalle
-Datan laadulliset
-Sisällön puhdistus- ja migraatiostrategiat
MDM-ratkaisuun

3. MDM-ratkaisu on käytännön
tekninen ilmentymä Master
Datan hallinnalle, mm.:
-Datamallin toteutus, datan
säilytys
-Toiminnallisuus datan
ylläpitoon, laadulliseen
seurantaan
-Integraatiot
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Kun lähdet kehittämään MasterDataa –
huomioi kokonaisajan jakautuminen.
Laadun parannukseen menevää
työaikaa EI yleensä osata huomioida
oikein:
• 10%
• 40%
• 50%

- MDM –ohjelmisto -teknologioiden käyttöönotto
- Sisäinen organisoituminen, hallinnointimalli ja ohjeistukset
- MasterDatan laadun parannukseen liittyvät toimenpiteet
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DATAN
LAATU
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Tietojen laadun parannus teknisesti
tarkasteltuna. Prosessi toimii lähes
samanlaisena – riippumatta mitä käsitellään:
Nykyiset tiedot  Mitä prosessoidaan  Analyysi  Laatuprosessiin
Legacy3
Legacy2
Legacy

Priorisointi
Aktiiviset/
Passiiviset

Aktiiviset
Esim. asiakkaat
& toimittajat

Datamallit ja
määritykset

GAP
analyysi

Datan
keräys

Standardoinnin
Määritteet
datalle

Laadunparannusprosessi
 Seuraavalla kalvolla

Tuplien
tunnistaminen

tarkemmin mitä tässä tapahtuu

Tietojen
muokkaus ja
standardointi

Hajotus

Tuplien
tunnistaminen II

Lataustiedosto

Muutosten
hallinta

Harmonisointi

”Puhtaan” tiedon siirto käyttöön

SAP

MDM

Data
migraatio
tiedostot
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Tiedon laadun parannus ja rikastaminen käytännössä

1. Alkutilanne Tuotteita, asiakkaita, toimittajia…

2. Tietojen hajotus koneellisesti

4. Kuvausten standardointi Ohjeistus

3. Rikastus & yhdenmukaistaminen
Referenssitietopankit

5. Päällekkäisyyksien tunnistaminen ja poistaminen
Avaintaulukko

Harmonisoidut nimikkeet: 4 huonosta  1 hyvä

• HUONOLAATUISTA TIETOA
VOI ILMETÄ MONESSA
YHTEYDESSÄ:
• Esimerkki, ”voltage” on
käytetty tietojärjestelmässä
50 eri kirjaustavalla
kertomaan jännitteestä.
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HEADER_TEXT
USED
FIELDS USAGE %
Brake opening voltage
2
100 %
Bulb/LED supply voltage
53
83 %
Coil voltage
957
42 %
Coil voltage (V)
677
100 %
Control voltage
280
10 %
Control voltage of drive
1532
100 %
Control voltage of relay
9
100 %
Gate emitter voltage
5
0%
Input voltage range
13
100 %
Input voltage range (DC)
27
100 %
Isolation voltage
431
100 %
Lamp voltage
10
100 %
LED/Bulb supply voltage
42
90 %
Max AC‐voltage
16
100 %
Max voltage
3
100 %
Max voltage range
23
100 %
Measuring voltage
22
45 %
Min voltage range
21
100 %
Motor nominal voltage
82
2%
Nominal voltage
1901
36 %
…
…
…
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Sähkömoottorit

Hyvälaatuista dataa on helppo ostaa, myydä, varastoida,
etsiä, raportoida, vertailla ….

16

Dataa sotketaan enenevässä määrin konversioissa, data myös ”rämettyy”
kaiken aikaa.
Huolestuttavaa että on kasvava ongelma !
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MD
TEKNOLOGIAT
Footer text sample, author etc
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Master Data -ongelma

ei ole ainoastaan data-ongelma; se on myös prosessi ja
toiminnallinen ongelma

Varasto

CRM

Tuotanto

