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Kokouspöytäkirja
Ryhmä B2

Päivämäärä ja aika: 17. lokakuuta 2003 klo 10:15-12:00

Paikka: Datacity, 2. kerros, Neuvotteluhuone 3

Koollekutsuja: Janne Lahtiranta Kurssiassistentti

Puheenjohtaja: Tommi Mertsalmi Projektipäällikkö, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)

Sihteeri: Marko Grönroos Projektisihteeri, j.suunnittelija, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)

Muut osallistujat: Pyry Liukas Myyntiedustaja, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)

Jukka Laukkanen Järjestelmäsuunnittelija, Oy Solutions Ab (PJ, Ryhmä B2)

Kalle Aalto PharmaCo (PJ, Ryhmä B1)

Jani Tuulasvaara PharmaCo (Ryhmä B1)

Poissa: Kalle Kajatsalo PharmaCo (Ryhmä B1)

1. Käsitellyt asiat

1. Toimittaja esitteli projektiryhmänsä

2. Toimittaja esitteli käsityksensä asiakkaan toimintaprosessista

3. Asiakas  antoi  tarkempaa  tietoa  yrityksen  toiminnasta,  nykyisestä
tietojärjestelmästä ja tarpeista

 Yrityksen toimintaprosessi

 PharmaCo:lla on omia tuotantoyksiköitä sekä Yhdysvalloissa että muissa
maissa

 Yrityksen tilanne

 Tilanne  rahoituksen  suhteen  on  se,  että  tärkeä  lääkepatentti  päättyy
kohtapuoliin, jonka jälkeen voi tulla tiukempia aikoja

 Nykyinen tietojärjestelmä

 Nykyinen  intranet  on  hyvin  yksinkertainen  portaali,  jossa  on  linkkejä
WWW-sivuille, tekstihakumahdollisuus ja henkilötietojen haku

 PharmaCon  tutkijoiden  CV:itä  (tai  yleensäkään  osaamisprofiilia)  ei
nykyisin  ole  tallennettuna  missään  tietojärjestelmässä,  josta
henkilöstöhallinto voisi hyödyntää niitä

 Nykyisessä tietojärjestelmässä ei ole projektinhallintaa

 Viestintä  maasta  toiseen  on  tapahtunut  pääasiassa  puhelimitse  ja
sähköpostitse

 Tarpeita
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 Lääkkeiden  saaminen  mahdollisimman  nopeasti  markkinoille  antaisi
yritykselle kilpailuedun

 Johto haluaisi päästä tarkemmin tietämään mitä tapahtuu missäkin

 Halutaan tietää reaaliaikaisesti mitä missäkin tapahtuu,  mitä ongelmia
on, jne.

 Tutkijoiden välistä yhteistyötä haluttaisiin parantaa

 Tietotaidon jakaminen on tärkein asia

• Kehitysyksikköjen  tuottaman  tiedon  varmistuessa  sitä  pitäisi  voida
jakaa myös muille kehitysyksiköille mahdollisimman nopeasti

• Uudet  keksinnöt  ovat  pysyneet  aina  aika  pienessä  piirissä  ja
päällekkäisyyksiä on tullut

• Ongelmana on, että tutkijat haluavat jalostaa tietoa mahdollisimman
pitkälle ennen kuin haluavat jakaa sitä muille

 Spesialistit  (kourallinen  lääkealan  huippuosaajia)  valvovat
lääkekehitysprosesseja

 Heitä halutaan löytää lisää

 Heidän tulee saada paljon tietoa tutkimusprojekteista

 Asiakas toivoo tiimikohtaista käyttäjätunnusjärjestelmää

 Rajauksia

 Järjestelmä tulisi enemmänkin juuri tutkimusryhmien väliseen viestintään
kuin viestintään ulkopuolelle (esim. kansallisiin lääkelaitoksiin)

 Lait  saattavat  olla  valtavan  tärkeä  tekijä,  mutta  asiakas  haluaa  rajata
järjestelmän vain tutkimustoimintaan

 Keskitymme  tutkimusryhmien  viestintään,  mutta  pidämme  lakiasiat
mielessä

 Mitä kautta henkilöiden palkkaus tapahtuu?

 Ei kovinkaan relevanttia, tutkimustiedon kulku on tärkeintä

4. Toimittaja kertoi toimintatavoistaan

5. Kokous päätettiin

2. Seuraava kokous
Paikka: Datacity, 2. kerros, Neuvotteluhuone 3
Aika: Perjantai 24. lokakuuta 2003, klo 10:15-12:00
Kokouksen puheenjohtaja: Tommi Mertsalmi, projektipäällikkö, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)
Kokouksen sihteeri: Marko  Grönroos,  Projektisihteeri,  j.suunnittelija,  Oy  Solutions  Ab

(Ryhmä B2)
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