Lehdistötiedote
Globaali IT-yhtiö Atos laajentaa valmistavan
teollisuuden toimialakyvykkyyttään
ostamalla Pohjoismaissa operoivan
IDEAL GRP:n
Pariisi (Ranska), 27. heinäkuuta 2021 – Globaali IT-yhtiö Atos julkisti tänään, että se
on ostanut IDEAL GRP -yhtiön koko osakekannan. IDEAL GRP on tuotetiedon elinkaaren
hallinnan, PLM:n (engl. Product Lifecycle Management), asiantuntijayritys ja Siemens
Digital Industries Software yhtiön platinatason ratkaisukumppani, jonka pääkonttori
sijaitsee Suomessa. IDEAL GRP tarjoaa konsultointi-, integraatio-, ohjelmisto- ja
ylläpitopalveluja teollisuuden alan yrityksille. Yrityskaupan myötä Atokselle siirtyy noin 100
ammattilaisen tiimi.
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operatiivista parantamista. PLM on tämän kokonaisuuden osalta strategisessa roolissa
tarjoamalla virheettömän tuotetiedon yhdistelemällä tuotteisiin liittyvän datan, prosessit
ja liiketoimintajärjestelmät.

IDEAL GRP:n ostaminen on jatkumoa Atoksen toimialakohtaiselle strategialle, josta edellisenä
osoituksena oli kanadalaisen PLM-yhtiö Processian osto kesäkuussa 2021. Tämä yritysosto
vahvistaa Atoksen PLM-alueen ratkaisutarjontaa, sekä laajentaa konsernin jalansijaa
Pohjois-Euroopassa.
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liiketoiminnan kasvua ja positiivista kehittymistä Industry 4.0 -muutoksen ytimessä.
Vuonna 1992 perustetulla IDEAL GRP:lla, jonka pääkonttori sijaitsee Vantaalla, on vahva
ja pitkäaikainen kumppanuus ohjelmistoyhtiö Siemensin kanssa lähes 30 vuoden ajalta.
Se on johtava toimija Pohjoismaiden markkinoilla, ja sillä on toimistot Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa.
"Valmistavan teollisuuden asiakkaamme tuottavat valtavia määriä dataa tuotteen
elinkaaren eri vaiheissa, mikä onkin erittäin merkittävä liiketoiminta-arvon lähde.
Samaan aikaan sen hyödyntäminen parempien tuotteiden valmistamiseen on usein
myös todellinen haaste. Tässä PLM-järjestelmät auttavat ja luovat mahdollisuudet
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käyttää dataa tehokkaasti ja virheettömästi", sanoo Pierre Barnabé, Atoksen
valmistavan teollisuuden toimialajohtaja. "Odotamme innolla yhteistyötä
IDEAL GRP:n kanssa palvellessamme asiakkaitamme matkalla kohti kestävää
digitaalista muutosta."
"Viime vuosina IDEAL GRP:n asiakkaat ovat nähneet merkittävän muutoksen, jossa
PLM:stä on tullut entistä strategisempi ja integroituneempi osa yhtiöiden
keskeisimpiä liiketoimintajärjestelmiä. Atoksen avulla meillä on nyt entistä
paremmat valmiudet tarjota aidosti globaaleja ja skaalautuvia palveluita säilyttäen
samalla ketteryytemme, sekä läheiset suhteet asiakkaisiimme Pohjoismaissa ja
Baltiassa. Uskomme, että asiakkaidemme kokema muutos vain kiihtyy, ja olemme
innoissamme mahdollisuudesta työskennellä Atoksen kanssa auttaaksemme heitä
luomaan kestävää digitaalista kilpailukykyä. Atoksen ja Siemensin pitkäaikainen,
strateginen kumppanuus yhdistettynä Atoksen tarjoomaan tekee tästä erittäin
mielenkiintoista IDEAL GRP:n asiakkaille sekä työntekijöillemme", sanoo Jaakko
Hartikainen, IDEAL GRP:n toimitusjohtaja.
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asiakkaitamme ottamaan käyttöön seuraavan sukupolven ratkaisuja maailman
johtavaa Siemens Digital Industries -ohjelmistoperhettä käyttäen. Atoksen ja IDEAL
GRP:n asiantuntemus ja resurssit yhdessä tulevat tarjoamaan asiakkaillemme
uniikin yhdistelmän paikallista asiantuntemusta yhdistettynä globaaliin toimitus- ja
investointikykyyn. Olemme aidosti innoissamme tämän tapahtumisesta", sanoo
Mats Friberg, Siemens Digital Industries Softwaren pohjoismaiden johtaja.
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