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LUOTETTU TOIMIJA SUOMESSA JA 

ULKOMAILLA: ASIAKKAITA

Kansainvälisesti asiakkaitamme on noin 50 maassa.

Lähde: InVideo tutkimus

TIESITKÖ ETTÄ:

VIDEONA VIESTISI 

MENEE JOPA 6

KERTAA PAREMMIN 

PERILLE



MARKKINOINTIIN JA MYYNTIIN
Videolla on tutkitusti huomattavasti suurempi huomio- sekä 

vaikuttavuusarvo kuin tekstillä ja kuvalla. Oli asiakkaasi yritys 

tai kuluttaja, niin video on tänä päivänä keskeinen osa 

markkinointia ja edesauttaa tutkimusten mukaan positiivisen 

ostopäätöksen syntyä. Käännä kiinnostus liidiksi sijoittamalla 

videosoittimesi landing –sivuille ja liitä call-to-action –

ominaisuus kuten liidi-lomake saadaksesi kontakteja. 

TAPAHTUMIIN
Järjestä helposti suosittuja online webinaareja, julkistuksia ja muita Live-tapahtumia 

jopa globaalisti. Valinnaisesti synkronoidut kalvot, Interaktiivisuus Twitterin tai 

viestiseinän muodossa. Jälkikatselua varten voit automaattisesti tallentaa tapahtuman, 

trimmata ja leikata  videot suoraan pilvessä ja julkistaa videot.
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SISÄ-TV:SEEN
Viestintä isolla ruuduilla organisaation yleisissä tiloissa tai 

tapahtumakeskuksessa tekee vaikutuksen. Pyöritä joko omia 

soittolistakanavia, live-striimejä, webinaaria, TV-kanavia tai anna 

käyttäjän valita video.

LIIKETOIMINNAN PARANTAMISEKSI             

JA TEHOSTAMISEKSI VIDEOIDEN AVULLA 



KOULUTUKSEEN JA VALMENNUKSEEN
Sisäisillä koulutus- ja valmennusvideoilla saat parannettua työntekijöidesi 

osaamista ja sitoutumista. Ulkoisilla koulutusvideoilla nopeutat 

myyntikanava- tai integraatiokumppaneidesi osaamista joka kasvattaa 

myyntiäsi, nopeuttaa tuotelanseerauksia globaalisti ja helpottaa 

tuotetoimitus- ja integraatioprojekteja.Voit myös integroida Suite 

videopilven esim. Moodle LMS-ympäristösi kanssa. 

SOCIAL ENGAGEMENT
Jo 2015 Facebook ilmoitti, että heillä on 8 miljardia videon katselua päivittäin ja 

videot ohittivat muut mainostyypit. Hallintakäyttäjät voivat julkaista videot 

Icareus pilvestä halutut videot ja teasereita haluttuna ajankohtana yrityksen 

omille SoMe –sivuille, houkutella omille sivuille katsomaan koko video, voivat 

lähettää Live Simulcast-lähetyksiä verkkosivuilleen, YouTubeen ja Facebookiin.

MUUT TARPEET
Icareus Enterprise Video –ratkaisua voidaan käyttää myös esimerkiksi:

Työntekijöiden rekrytointipalveluihin, Videokäyttöohjeisiin, Johdon 

viestintään, Help Desk ja asiakaspalveluun, Reklamaatiomateriaalien 

vastaanottoon videoina Jne. Haasta meidät ja kerro mihin sinä tarvitsisit 

videota, niin me kerromme kuinka se olisi parasta toteuttaa.
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LIIKETOIMINNAN PARANTAMISEKSI             

JA TEHOSTAMISEKSI VIDEOIDEN AVULLA 
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Lähde: InVideo tutkimus

SISÄINEN VIESTINTÄ HALUAA:

93% SISÄISEN VIESTINNÄN TIIMEISTÄ 

NÄKEE VIDEON TÄRKEÄNÄ VIESTINNÄN 

TYÖKALUNA



JULKAISU

MIHIN VOIN JULKAISTA  VIDEOT?
Videoita voi katsoa 
suoraan 
Icareus Suite URL:sta  

...tai jakaa muille yhteistyö-
kumppaneiden sivuille 
esitettäväksi.

Videosi ja lähetyksesi
Viraaliseksi jakamalla 
sosiaalisessa mediassa
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<iframe 

src="http://suite.icareus.com:80/web/r-

kioski/player/vod?width=640&height=360&aut

ostart=0&assetId=1714283"></iframe>

2
Voit upottaa soittimet 
-playerin omille web. 
Intranet- Extranet -sivuille 
upotuskoodin avulla...
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Valinnaisesti voit julkaistaa 
videot omissa mobiili tai 
TV -sovelluksissa



UPOTETTAVAT VIDEOSOITTIMET
ESIMERKKI ULKOASU

Sosiaalinen media jako

(sivu)

Asetukset: videon laatu

Playerin taustakuva

(jos esim. videoportaali),

mutta ei näy embed 

videoissa

“Casting” TV-ruutuun

Sosiaalinen media share 

(Player)

Metadata

Julkaisutiedot

On-demand videot Live videot



ETUSIVU

VIDEOPORTAALI
SINUN ORGANISAATISI VIDEOTARPEISIIN - PILVESTÄ

Vieportaalin etusivulle

voidaan tehdä nostoja, 

kuten uusimmat videot, 

suositellut tai sitten vain 

julkaista eri kategorioita.

SUORATOISTO
Suorat lähetykset sivulla

voidaan esittää julkistuksia, 

tapahtumia, infotilaisuuksia tai 

esim soittokanavaa, johon on 

koottu omia videoita. Kanavia

voi olla useita. 

LIVE
Ota yhteyttä -

kerromme

lisää.

HAKU

Esimerkki käyttöliittymät onvat ruutukaappauksia asiakkaamme Digita Oy:n videoportaalista.

Suoratoisto eli video-on-
demand (VOD) videot
mahdollistavat
videokirjastojen
rakeentamisen esim. 
koulutukseen.

Monipuoliset

hakuominaisuudet löytävät

haluamasi videon omasta

arkostostasi.

jne.



MARKKINOI JA MYY
GENEROI LIIDEJÄ JA ASIAKKAITA 

Icareus auttaa sinua tehostamaan
markkinointi ja myynti toimintojasi sekä
keräämään uusia liidejä
lomakevideosoittimien avulla, jossa lomake
voidaan liittää videon päälle tai sivulle.

Videot tekevät ihmisiin vaikutuksen ja 

herättävät tunteita, jonka jälkeen ihmisen

kiinnostuneempi ottamaan ensimmöisen

askeleen – yhteyden palvelun tarjoajaan. 

Icareus Analytics tarjoaa dataa, että mistä
videoitasi on katsottu ja koska. Voit myös
integroida Icareus Suite CRM –järjestelmäsi
kanssa jolloin liidit ohjautuvat suoraan
omaan järjestelmääsi myyjille
jatkotyöstettäväksi.

KERÄÄ LIIDIT 

VIDEOLOMAKKEILLA
HYÖDYNNÄ VIDEON 

HERÄTTÄMÄT TUNTEET

ANALYTIIKKA JA 

INTEGROINTI 



Kehittyneet loppukäyttäjäkäyttöliittymät ja hallintatyökalut webinaarien järjestämiseen

jota voi hyödyntää esimerkiksi tiedotus ja julkistustilaisuuksissa, koulutuksessa

sekä otteluiden ja harjoitusten tallentamisessa ja julkaisemisessa jälkikäteen

tarjota omille asiakkailleen.

• Palvelu pitää sisällään muun muassa:

• Responsiivisen web käyttöliittymän joka toimii eri selainpohjaisissa ympäristöissä

• Videosoittimen upotusmahdollisuus omille verkkosivuille

• Käyttöliittymän muokkaus brändin ja tapahtuman mukaisesti hallinnassa

• Valinnainen kalvojen esityksen ja halutessa synkronoinnin videon kanssa

• Valinnaisesti avoin kaikille tai kirjautuminen

• Twitter tai viestiruudun liittäminen tapahtumaan

• Manuaalisen tai automaattisen tallennuksen jälkikatselua varten

• Videon trimmauksen (leikkauksen) selainpohjaisessa ympäristössä

• QuickLinkien lisääminen videon kohokohtiin jälkikatselua varten

• Videoiden julkaisu jälkikatselua varten

WEBINAR / WEBCASTING -KÄYTTÖLIITTYMÄ

Videosoitin

.

Kalvot ja muut kuvat

(voidaan sykronoida

lähetyksen kanssa ja ajastaa

Tallennukseen)

Valinnainen: Tapahtuma

Nimi ja kuvaus

Valinnainen: Twitter tai 

viesti-ruutu

Valinnainen: Tallennuksiin

voidaan merkitä

tapahtuma puhuja agenda 

ja merkata ajankohta, 

jolloin katsoja pääsee

suoraan hyppäämään

kyseiseen puhujaan.

Kalvojen ja kuvien

selaus. 

KEHITTYNYT VIDEOTAPAHTUMA Tapahtuman nimi



SISÄ-TV KÄYTTÖLIITTYMÄ
ISON RUUDUN KUSTOMOITU JA HELPPOKÄYTTÖINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Haluttu määrä kanavia, joissa voi esittää
esim. Live –lähetyksiä, webinaareja tai 
playlist –kanavia sisältäen esimerkiksi
asiakkaiden videoita, mainoksia tai messujen
info-videoita.

Valinnainen portaali, josta voi valita

kanavat, VOD:n tai hakutoiminnot. 

Vaihtoehtoisesti voi palvelu mennä

suoraan kanavalle / striimiin. 

Esittää VOD-videot kategorioiden

perusteella - valitse video ja katso tai 

esitä video haluamanasi ajankohtana

halutussa TV-ruudussa helposti. 

KANAVATPORTAALI VIDEO-ON-DEMAND



VAHVISTA OMAA BRÄNDIÄSI
AMMATTIMAISET VIDEOPALVELUT OVAT OSA AMMATTMAISTA BRÄNDIÄ  

Kaikki Icareuksen videokäyttöliittymät

ovat responsiivisia ja toimivat eri

päätelaitteilla. 

Minimaalisessa käyttöönottovaiheessa

Icareus julkaisee videoportaalit ja muut

videosoittimet sinun brändisi näköisinä.

Kaikki Icareuksen videoportaalit sekä
yksittäiset Live-stiimit ja VOD-videot voidaan
upottaa yrityksesi kotisivuille, Intranetiin,  
extranetiin tai vaikkapa kumppanisi sivuille
upotuskoodien avulla.

RESPONSIIVINENHELPOSTI KUSTOMOITAVA UPOTETTAVAT

LiveVOD

Webinar

Videportal



SIMULCAST STREAMING
SAMA LIVE –LÄHETYS ERI PALVELUIHIN

YouTube Live -palveluun.Omille verkkosivuille Live tai Webinar –

soittimeen.

Facebook Live -palveluun

Icareus Suiten kanavien Simulcast –ominaisuuus antaa mahdollisuuden lähettää webcasting- tai webinar lähetys samanaikaisesti

useisiin eri palveluihin, helposti ja kätevästi ja saavuttaa sekä enemmän katsojia, että myös säästää streaming kustannuksissa.



HELPPO

VIDEO-

SISÄLLÖN

TUOTANTO JA 

PAKETOINTI

Icareus Webinar ratkaisun 
Automaattinen tallenus

VAIHTOEHTOJA VIDEOTUOTANTOON?

Kuvaa kameralla, editoi ja 
lataa

Kaappaa tietokoneen
Ruudulta.
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Striimaa suoraan 
IP-kameralla H.264 /RTMP
muodossa

Striimaa suoraan 
kamera+enkooderi

yhdistelmällä
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Striimaa suoraan 
kamera+PC yhdistelmällä
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SISÄLLÖN PAKETOINTI

14

OIKEA SISÄLTÖ OIKEILLE IHMISILLE

Icareus Enterprise Video ratkaisu mahdollistaa oikean ja 
halutun sisällön jakelun juuri oikealle
kohderyhmällesi helposti sisällönpaketoinnin avulla
omasa videoportaalissasi.

Voit hallintakäyttäjänä määritellä esimerkiksi :

- Julkiset markkinointi-, brändi- ja tuotevideot, jotka
näkyvät avoimesti kaikille internetin käyttäjille
verkkosivuilla tai sosiaalisessamediassa

- Videoportaalissa kirjautumisen takana olevat myynti-
ja tuotekoulutusvideot jonka näkevät
yhteistyökumppanisi ja jälleenmyyjät

- Yrityksesi sisäiset videot jotka näkevät kirjautumalla
kaikki omat työntekijäsi

- Sekä ei-julkaistut, työversiot, uudet tai vanhat videot
joita omat palvelunhallintatyöntekijät pääsevät
jakamaan ja katsomaan.

Internetin käyttäjät:
Julkiset markkinointi-

ja tuotevideot

Yhteistyökumppanit ja jälleenmyyjät:
Myös tuote- ja myyntikoulutusvideot 

Kaikki omat työntekijät:
Myös sisäiset julkaistutvideot 

Omat hallintatyöntekijät:
Myös sisäiset ei-julkaistut videot, kuten

työversiot 



RAHASTA

MAINOKSILLA

TAI 

MAKSUMUURILLA

Valmiit laadukkaat 
mainokset Pre- tai 
Post –rollina videoiden 
yhteyteen 

Omat mainoksesi

Asiakkaiden tai kumppanien  
mainokset tai sponsori 
videot. 

JOS HALUAT ANSAITA VIDEOILLA?
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Rajoita pääsyä Live- tai 
on-demand videoihin
maksumuurilla. 3



MATERIAALIN 

SUOJAUS

Perussuojaus taso 
sisältää suojatut yhteydet, 
kirjautumiset
ja valinnaisesti tokeneiden 
käyttö sisällön 
suojaukseen 

DRM

DRM (Digital Rights 
Management) ratkaisuilla
Video sisältö encryptataan.

ARKAA MATERIAALIA?

1
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Mikäli vaatimuksena on 
sisällön pitäminen Suomen
Rajojen sisällä niin Icareus 
voi asentaaa paikalliset 
storage ja streaming 
palvelimet. 
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VIDEON HYÖDYT LIIKETOIMINNALLESI
TUO ORGANISAATIOSI VIDEOAIKAKAUDELLE

1. Ihmiset haluavat katsoa videoita verkosta, saavuta myös nuoret – Online -videoiden

katsominen kasvaa räjähdymäisesti ja nuoret suosivat videoita ja ovat vähentäneet lukemista

2. Vaikuta – Tutkimusten mukaan videona viestisi menee perille 6 kertaa tehokkaammin kuin tekstinä tai 

kuvana

3. Paranna viestintäsi laatua ja määrää – Helppokäyttöisillä Live ja on-demand työkaluilla se on 

helppoa

4. Kasvata myyntiäsi - Tutkimusten mukaan videot sekä yritys että kuluttajaasiakasta tekemään positiivien

ostopäätöksen. Tehosta myös kanavamyyntiäsi kumppani koulutuksin.

5. Lisää arvoasi asiakkaallesi paremmalla asiakaspalvelulla ja tuella – Paranna laatua

tehokkaammalla sisäisellä koulutuksella ja osaamisvideoportaaleilla. 

6. Mene viraaliksi sosiaaliseen median – Ihmiset jakavat yhä enemmän videosisältöjä

sosiaalisessa mediassa – miksi sinun mediasi ei voisi olla jakelun kohde?

7. Tehosta ja paranna muita organisaatiosi toimintoja – esimerkiksi johdon viestintää, 

rekrytointiprosesseja tai reklamaatioiden laatua



PALVELUMME EDUT KÄYTTÄJILLE
MIKSI ICAREUKSEN ALUSTA ON MARKKINOIDEN EDISTYKSELLISIN

1. Helppo, nopea ja edullinen käyttöönotto – Ei isoja projekteja tai kustannuksia

2. Monipuoliset käyttömahdollisuudet - Ei “kaikille samaa” ratkaisuun vaan voimme toteuttaa oman näköisesi videokäyttöliittymät; 

sovellukset, kirjautumiset, maksut, mainokset, rajoitetut näkyvyydet ja jakelun aivan niin kuin sinä haluat ja yllättävän edullisesti. 

3. Videot keskitetysti yhdessä paikassa - hallintakäyttäjät pääsevät käsiksi kaikkialta selaimen kautta ja pystyvät jakelemaan Live- ja 

on-demand videot kattavasti asiakkaan TV-ruuduille, verkkosivuille, mobiilipäätelaitteisiin ja esim suljettuihin Intranet –palveluihin. 

4. Varmatoiminen ja helppo käyttää sinulle ja asiakkaillesi – Käytämme mailman johtavia pilvialustoja

5. Käyttäjä itse päättää kuka pääsee näkemään mitä videoita - Mahdollista helpon videoiden paketoinnin, käyttäjähallinnan 

sekä pääsynhallinnan myötä.

6. Käyttäjä omistaa omien videoidensa kaikki oikeudet - Älä menetä niitä kuten esim. YouTubessa tai Facebookissa.

7. Jakelu kaikkiin päätelaitteisiin ja alustariippumaton – Ehkäpä haluat aluksi keskitttyä selainpohjaisiin ratkaisuihin, mutta

myöhemmin julkaista omat mobiilisovelluksesi tai aloittaa yleisissä tiloissasi omat Digital Signage näytöt.

8. Johtavat asiakasreferenssit – Icareus Suite palvelua käyttävät muun muassa R-Kioski, Fintoto, Digita, Bauer Media (Kiss FM, 

Iskelmä radio, Radio City jne) SOK, SBS Discovery (TV5, Kutonen, Frii), AlfaTV, HUS, Aller, Kuntaliitto jne. 

9. Kustannustehokas – Pidä investointi ja ylläpitokustannukset minimisssä

10. Luotettavuus ja suojatut materiaalit – Icareuksen ratkaisut ovat olleet markkinoilla 2004 lähtien ja ne tyydyttävät myös kaikkein

suurimpien ja vaativimpien asiakkaiden tarpeet.



Toni Leiponen

Toimitusjohtaja

e. Toni.Leiponen@icareus.com

m. +358 415015996

s. toni.leiponen

Mikko Karppinen

Liiketoimintajohtaja

e. Mikko.Karppinen@icareus.com

m. +358 415015993

s. mtkarppi

OLE YHTEYDESSÄ NIIN ME AUTAMME SINUA SAAVUTTAMAAN 

HALUAMASI PALVELUN:

Icareus Oy

e. sales@icareus.com

p. +358 9 22890801

Web. www.icareus.fi

Extranet. http://extranet.icareus.com

LinkedIn:

Twitter: 

Facebook:             

Myynti (Pirkanmaa ja Helsinki):

Risto Karttunen

Myynti

e. risto.karttunen@sarsayhtyma.fi

m. +358 400 552 061

Kari Aarnio

Toimitusjohtaja

e. kari.aarnio@sarsayhtyma.fi

m. +358 45 230 1917

YHTEYSTIEDOT

Aulis Aarnio

Hallituksen puheenjohtaja

e. aulis.aarnio@kolumbus.fi

m. +358 0400 789 823

http://www.icareus.fi/
http://extranet.icareus.com/
https://twitter.com/icareus
https://twitter.com/icareus
https://www.linkedin.com/company/icareus-ltd-
https://www.linkedin.com/company/icareus-ltd-
https://www.facebook.com/Icareus-233568030021664/
https://www.facebook.com/Icareus-233568030021664/

