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Teknologioiden yhdistyminen kiihtyy
Suomi on jälleen kääntynyt kasvuun, ja tämä näkyy myös meillä
Relacomilla. Investoinnit sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
rakentamiseen ovat nousussa, mikä merkitsee meille vilkasta kesää.
Kuten tästä uutiskirjeestä huomaat, meillä on ollut ilo aloittaa tänä
vuonna työt monen uuden kumppanin kanssa. Uskon, että
menestymisemme taustalla on jatkuva toimintamme kehittäminen.
Olemme Relacomilla etulinjassa tarttuneet uusiin työmenetelmiin ja
teknologioihin, jotka yhdistävät Telecomia, Poweria ja IoT:tä toisiinsa.
Hyvillä mielin voinkin todeta, että kaikki talomme osaajat tekevät yhä
integroidummin yhdessä töitä.
Toinen menestystekijämme on toimintamme ulkoistakin tarkkailua kestävä vastuullisuus.
Kerromme tässä kirjeessä puolueettomasta EcoVadis-arvioinnista, jossa meidät palkittiin yhtenä
rakennusalan vastuullisimpana toimijana Euroopassa.
Toivotan sinulle ja perheellesi aurinkoista ja mukavaa kesää! Me Relacomilla pidämme tuttuun
tapaan yhteyksiä yllä ympäri Suomen myös koko kesän 24/7.
Pekka Salokangas, toimitusjohtaja

Relacom valittiin alansa
vastuullisimmaksi
Toimitusketjujen vastuullisuusluokituksiin ja -työkaluihin
erikoistunut EcoVadis palkitsi Relacom Finlandin rakentamisen
alalla parhaana toimijana yritysvastuussa (Corporate Social
Responsibility, (CSR). Relacom sijoittuu EcoVadiksen arviossa
kultatasolle. Vain viisi prosenttia yhtiöistä saa tämän korkeimman
tason arvion. EcoVadis analysoi yritysten vastuullisuutta 21
yritysvastuukriteerin pohjalta.
Lue lisää.

Relacom ja Technopolis aloittavat yhteistyöhön
Pohjoismaissa ja Baltiassa yrityksille toimitiloja vuokraava Technopolis on valinnut Relacomin
kumppanikseen. Yhteistyö käynnistyy pilottiprojektin muodossa Technopoliksen Oulun
toimipisteessä alueverkko- ja tietoverkkotöillä. Kokemusten perusteella yhteistyötä on tarkoitus
laajentaa valtakunnalliseksi.
– Valitsimme Relacomin, koska vakuutuimme heidän palvelunsa laadusta, joustavuudesta sekä
toiminnan maantieteellisestä peitosta. He toimivat kaikilla samoilla paikkakunnilla, missä me
toimimme ja lisäksi Relacomilla on valmius toimia tarvittaessa myös kansainvälisesti, ICTpalveluiden konseptipäällikkö Minna Kemppainen Technopolikselta kertoo.
Technopoliksen hallinnoimissa kiinteistössä työskentelee noin 50 000 ihmistä 12 kaupungissa
Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Kiinteistöjä on yhteensä noin
120.

Relacom vastaa jatkossa
osasta Fujitsun
kenttäpalveluista
Relacom ja Fujitsu aloittivat valtakunnallisen
yhteistyön kentällä tehtävistä asennus-, huolto-,
ylläpito- ja viankorjauspalveluista 1.5.2017 alkaen. Siirrolla yritykset vastaavat entistä paremmin
eri puolilla Suomea sijaitsevien asiakkaidensa muuttuviin IT-infrastruktuurin palvelutarpeisiin sekä
vasteaikakriittisiin viankorjaustilanteisiin. Lisäksi siirto mahdollistaa palveluiden tehokkaamman
valtakunnallisen tuottamisen.
Lue lisää.

Tutustu

Tutustu
yhteiskuntavastuuraporttiimme
Relacom-konsernin uusi yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu.
Raportissa on kerrottu vastuutyöstämme kaikissa Pohjoismaissa.
Suomessa onnistuimme esimerkiksi viime vuonna merkittävästi
laskemaan onnettomuustaajuuslukuamme ja kaikissa
toimintamaissamme tehtiin monia toimenpiteitä hiilijalanjäljen
pienentämiseksi.
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