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Nordic ID Oyj on suomalainen 
teknologiayritys, jonka IoT -ratkaisut 
mahdollistavat esineiden yksilöllisen 
tunnistettavuuden ja seuraamisen.

Ratkaisumme tarjoavat reaaliaikaista 
tietoa tavaravirroista asiakkaidemme 

taktisen päätöksenteon tueksi.

ole enemmän:



6.TOIMINTAKERTOMUS –
STRATEGINEN FOKUS

Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa – strategisen fokuksen kaksi kärkeä

Nordic ID mahdollistaa esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja seuraamisen. Luomme tuotteille 
digitaalisen jalanjäljen, jonka avulla niitä voi seurata reaaliaikaisesti esimerkiksi tilaus-toimitusketjussa, 
varastoissa ja myymälöissä. 

•Tuotevirrat läpinäkyväksi. Nordic ID:n avulla asiakkaat tietävät, missä heidän valmistamansa 
komponentit, vuokrattavat esineet tai myytävät tuotteet kulloinkin ovat ja mikä on niiden tila. 
Varastoarvojen seuranta voidaan toteuttaa reaaliaikaisena, arvoketjut ovat läpinäkyviä ja kunkin 
tuotteen aitous helposti todennettavissa.

•Uuden sukupolven kaupat. S/MART on Nordic ID:n kehittämä älykauppa, joka voi olla jatkuvasti auki 
ilman henkilökuntaa. S/MARTissa on asiakkaan kaupassakäyntiä helpottavia ja tukevia ratkaisuja kuten 
nopea itsepalvelukassa ja inventaarion hoitava automaattinen varastoseuranta.

www.nordicid.fi



TUOTTEISTA RATKAISUIHIN, PROJEKTEISTA 
JATKUVAAN LASKUTUKSEEN 

Nordic ID toimittaa tuoteseurannassa tarvittavia laitteita, ohjelmistoja ja palveluratkaisuja.

• Laitteita ovat käsilukijat (viivakoodi- ja RFID-lukijat), kiinteät lukijat, lisälaitelukijat sekä muut tuotteet kuten antennit ja 
moduulit. Pääpaino on uuden sukupolven RFID-laitteissa kuten RFID-teknologiaa hyödyntävissä lukijoissa.

• Ohjelmistoista keskeinen on Nordic ID:n kehittämä Radea (Real-time Accurate Data on Enterprise Assets) -
ohjelmistoalusta, joka voidaan integroida saumattomasti asiakkaiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Radea voi 
hyödyntää myös muuta kuin RFID-teknologialla kerättyä dataa, mikä tekee siitä asiakkaille erittäin monipuolisen ja 
monikäyttöisen ohjelmistoalustan. Ohjelmisto tuottaa itsenäisesti analytiikkaa ja keskeisiä tunnuslukuja yrityksen 
päätöksenteon tueksi.

• Palveluratkaisut koostuvat RFID-laitteista, Radea-ohjelmistoalustasta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista. Ratkaisut ovat 
helposti laajennettavissa ja yhdistettävissä asiakkaan omiin ERP- tai CRM-järjestelmiin, ilman aikaa vievää ja kallista 
järjestelmäintegraatiota.

www.nordicid.com



LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN
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260
Palveluliiketoiminta 

(€000)

1,205
Osuus kok. 
myynnistä

4% 19%

PALVELUMYYNTI KOVASSA KASVUSSA
Palveluliiketoiminnan kasvu 2017-2018 oli 363% 



HENKILÖSTÖ VUODEN 2018 LOPUSSA

• Yrityksen palvelussa oli vuoden 2018 lopussa 52 
henkilöä. 



MARKKINAPOTENTIAALI 2018 - 2028

Lähde: IDTechEx, Future Market Insights, 2018

Laitemarkkinasta palveluratkaisujen markkinaan

RFID
MARKKINA

2018

RFID
MARKKINA

2022

RFID
MARKKINA

2028

11,5 mrd $ 14,1 mrd $ 40 mrd $



TUNNISTEIDEN HINNAT OVAT
LASKENEET SELVÄSTI



ASIAKKAAMME



6. TILIKAUSI 2018

www.nordicid.com

• Tilikausi oli 9kk mittainen

• Liikevaihto oli 6,46M Euroa ja 
kasvua 2.9% viime vuoteen
verrattuna

• Palveluliiketoiminnan
liikevaihto oli 1,21M Euroa ja 
kasvoi 363% viime vuoteen
verrattuna

• Palveluliiketoiminnan osuus
kasvoi 19%:n liikevaihdosta



www.nordicid.fi

• USA:n liiketoiminta kasvoi 104% 0,45M euroon

• Myyntikate oli 60,0%

• Tilikauden tulos oli -1,23M. Listautumiseen liittyvät välittömät kulut olivat 0,74M euroa

6. TILIKAUSI 2018



www.nordicid.fi

• Rahavarat nousivat
tilikauden aikana 1,21M 
euroon

• Investoinnit olivat 11% 
liikevaihdosta (1,04M euroa), 
joista tuotekehitystä 0,73M 
euroa.

• Kassa vahvistui osakeannin
sekä pitkäaikaisten lainojen
vaikutuksesta

• Myönnettyjä
tuotekehityslainoja sekä
avustuksia on nostamatta
noin 0,70M euroa

6. TILIKAUSI 2018


