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Anubex näkee tietojärjestelmämigraatioiden voimakkaan kasvun Hollannissa 
 
Talouden epävarmuudet ja suurten ikäluokkien väistyminen pakottavat yrityksiä ajanmukaistamaan 
tietojärjestelmiään 
 
Hollantilaisilla yrityksillä on yhä suurempi tarve ajanmukaistaa tietojärjestelmiään. Ne hakevat migraatioasiantuntijoilta 
ratkaisua järjestelmiensä uudistamiseen. 
Tämän on havainnut belgialainen migraatioihin erikoistunut asiantuntijayritys Anubex. Se on saanut yhdeksän viime 
kuukauden aikana Hollannista neljä tilausta, joiden yhteisarvo on 2,5 miljoonaa dollaria. 
 
Kasvuun on vaikuttanut kaksi tekijää. Ensiksi yritysten kustannusten karsintaan tähtäävät hankkeet lisääntyvät talouden 
taantuessa. Toiseksi suuret ikäluokat väistyvät työelämästä, jolloin eläkkeelle jäävät työntekijät vievät mukanaan 
tietämystä kriittisistä tietojärjestelmistä. Hollannissa tämä trendi näkyy jo useilla sektoreilla, muutaman sadan hengen 
lakiasiaintoimistoista suurimpiin pankkeihin. 
 
"Migraatio on erityinen ohjelmistoprojekti, missä tavoitteena on aktivoida jo käytössä olevia tärkeitä 
liiketoimintasovelluksia ja dataa. Kun ohjelmistot ja data ovat vanhoilla alustoilla, niiden ylläpito tulee kalliiksi, koska 
tarvittavaa asiantuntemusta on yhä vaikeampi löytää. Toisaalta uuteen teknologiaan liittyminen vaatii 
rajapintaohjelmistoja, joiden hinta lisää kustannuksia", 
kertoo Anubexin toimitusjohtaja Louis Heymans. 
 
"Vanhojen teknologia-alustojen toimittajat, joiden täytyy tukea tuotteitaan, kohtaavat samanlaisia ongelmia. Tämä 
heijastuu vanhaa teknologiaa käyttäviin yrityksiin kohonneina ylläpitokustannuksina. Kaiken kaikkiaan vanhoja 
teknologia-alustoja käyttävät yritykset kokevat paineita kolmesta suunnasta yhtä aikaa. Tällaisessa tilanteessa migraatio 
on usein paras valinta", toteaa Heymans. 
 
Suurten ikäluokkien eläköityminen vaikuttaa myös uudistamistrendiin. Osaajat, jotka hallitsevat tietojärjestelmien 
ylläpitoon tarvittavat teknologiat ja liiketoimintamallit, vähenevät huolestuttavasti.  
 
Nykyisten työmarkkinoiden asettamat edellytykset tiedonhallinnan osaajille synkistävät näkymää. "Tiedonhallinnan 
ammattilaisten pitäisi panostaa  tulevaisuuden osaajien kouluttamiseen sen sijaan, että he käyttävät aikaansa 
monimutkaisten ja vanhentuneiden järjestelmien ongelmien ratkomiseen", sanoo Heymans. "Yritykset, jotka eivät 
tiedosta tätä asiaa, kohtaavat entistä suurempia ongelmia tulevaisuudessa." 
 
Auttaakseen yrityksiä tässä tietojenkäsittelyn demografisessa muutoksessa Anubex on ollut voimakkaasti mukana 
vaikuttamassa koulujen tietojenkäsittelyn opetussuunnitelmiin. Tavoitteena on tutustuttaa nuoremmat sukupolvet 
COBOLiin ja muihin vielä laajassa käytössä oleviin "vanhempiin" teknologioihin. Anubex toimii aktiivisesti tämän 
asian puolesta kotimaassaan Belgiassa. Muutamat kaukokatseiset koulut ovatkin lisänneet näitä aiheita 
opetussuunnitelmiinsa.  
 
Anubex tarjoaa migraatio- ja uudenaikaistamisratkaisuja yrityksille ja valtion hallinnolle. Se on omilla prosesseillaan ja 
työkaluillaan yksinkertaistanut vaativimpien tietojärjestelmien migraatioita monissa yrityksissä. 


