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AINACOMILLE BOOKITIN ÄLYTEKSTIVIESTIT SUOMESSA
AinaCom Oy on ostanut yksinoikeuden Suomessa nk. älytekstiviestiteknologian
(iSMS, intelligent short message service) käyttöön ostamalla Bookit Oy:ltä lisenssin ja
BookIT Finland Oy:n osakekannan. Patentoitua teknologiaa käyttävät mm. Finnair,
Vianor, Metroauto ja Helsingin kaupungin pelastuslaitos, jotka kaupan yhteydessä
siirtyvät AinaComin älytekstiviestiasiakkaiksi.
Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna toteaa, että
teknologiahankinnalla AinaCom laajentaa yritysasiakkailleen tarjoamaansa
tuotevalikoimaa käytännöllisillä lisäarvopalveluilla. Älytekstiviestin ”yhden näppäimen
vastaus” -menetelmä mahdollistaa helppokäyttöisen kaksisuuntaisen
kommunikoinnin yrityksen ja asiakkaan välillä.
”Nyt ostettu iSMS-lisenssi mahdollistaa yritysasiakkaillemme kaksisuuntaisten
tekstipalvelujen käyttämisen esim. asiakaspalvelussaan. Esim. Finnairin matkustajat,
joilla on vain käsimatkatavaroita, voivat hoitaa lähtöselvityksensä kännykällä ja
välttää seisomisen lähtöselvitysjonossa”, Nevanlinna jatkaa.
Tekstiviestin isänä tunnettu Matti Makkonen, joka kuuluu AinaCom Oy:n
hallitukseen, näkee iSMS:n avaavan yhtiölle paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ”Tekstiviesti on maailman yleisimmin käytetty mobiilidatateknologia.
Tekstiviestejä voi lähettää ja vastaanottaa käytännössä kaikissa
matkapuhelinverkoissa kaikilla myynnissä olevilla matkapuhelimilla. Tätä globaalia
miljardien käyttäjien muodostamaa verkostoa hyödyntävä iSMS on nerokas väline
yritysten asiakaspalvelun ja muiden toimintojen hoitamiseen matkapuhelimilla”,
Makkonen toteaa.
BookIT Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Vainio siirtyy kaupan myötä AinaComin
palvelukseen. Vainio näkee iSMS:n potentiaalisena markkinana mm. erilaiset kantaasiakasohjelmat. ”Tarjoamme yrityksien kanta-asiakasohjelmien käyttöön
kaksisuuntaisen kommunikaatiotavan, joka toimii kaikkien operaattoreiden liittymillä ja
on sekä kustannuksiltaan että osumatarkkuudeltaan tehokas”, Vainio kertoo.

Järjestämme aiheesta tiedotustilaisuuden tänään keskiviikkona 22.10. klo 11.00
osoitteessa WTC, kabinetti 2, 2. krs, Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tilaisuudessa
läsnä Aina Groupista toimivan johdon lisäksi Tapio Hintikka (Aina Group Oyj, hall. pj.)
ja Matti Makkonen (AinaCom Oy, hall. jäsen) sekä BookIT:sta Jukka Salonen ja
Janne Vainio. Tervetuloa!

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, Aina Group Oyj, puh. 0400 445355
Hallituksen jäsen Matti Makkonen, AinaCom Oy, puh. 0440 400 063
Toimitusjohtaja Janne Vainio, BookIT Finland Oy, puh. 0400 400171
Toimitusjohtaja Jukka Salonen, Bookit Oy, puh. 0400 312 311
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Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten
viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.
Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICTliiketoimintaa AinaCom Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 104,9 miljoonaa
euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 583 henkilöä. Konsernin
emoyhtiö on Aina Group Oyj.
Bookit Oy (www.bookit.net) on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka on erikoistunut
organisaatioille tarkoitettujen helppokäyttöisten mobiilipalveluiden ja -sovelluksien
toteuttamiseen. Bookitin kehittämien ja patentoimien mobiiliteknologioiden avulla
voidaan tarjota helppokäyttöisiä kahdensuuntaisia älytekstiviestipalveluita, jotka
yhdistävät mobiilipalveluiden loppukäyttäjät ja organisaation asiakashallinta- ja muut
järjestelmät. Suomen markkinan iSMS-lisenssin AinaComille myynyt Bookit Oy jatkaa
toimintaansa innovaatioitaan kansainvälistäen.
Liiketoimintaa Suomessa harjoittavan BookIT Finland Oy:n osakekanta on siirtynyt
AinaCom Oy:n omistukseen.

