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Erillisote kirjasta ”Uusi Nokia – käsikirjoitus”, 2010, Juhani Risku, sivut 126-129 (Mobile Arena)

Mobile Arena, mobiili
palvelukonsepti v. 1.2., 2002 JRi
Mobiilisisällön, -palveluiden ja -ratkaisujen strategia ja toteutusmalli, ei
hyväksytty tuotantoon, Nokia Oyj 2002-2007, Juhani Risku
Vuonna 2002 Nokian sisällä oli Mobile Arena -malli, joka toteutti vuosia
aikaisemmin Applen tappavan hyvää bisnesmallia. Mobile Arena lytättiin
kaikilla johtamisen tasoilla. Sittemmin kaikki suuret toimijat kuten Apple,
Google, Microsoft ja Amazon pyrkivät rakentamaan mahdollisimman
toimivan media-teknologia-Internet-operaattori –bisnesmallin eli
systeemisen kokonaisuuden, jossa jokainen osa on kattavasti hoidettu.
Tätä tavoitetta kuvaa TAIC-SIMO -malli (Juhani Risku 2011).

Teknologian, Internetin, median ja operaattoritoiminnan tulevaisuutta on
helppo tarkkailla kartasta, johon on merkitty valtaosa nykyisin toimivista
suurista ja globaaleista yhtiöistä. Kartta on ns. TAIC- tai SIMO -bisnesmalli,
Technology-Access-Interest-Channel- tai Screen-Internet-Media-Operator
-malli. Screen Business -kaavio kuvaa erilaisten medianäyttöruutujen
liiketoimintaa (molemmat kaaviot suurempina viimeisellä aukeamalla).
http://kritiikkiblogi.wordpress.com/2011/09/01/media-ja-teknologiaoletko-oikeassa-bisneksessa/
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Mobile Arena on muuttanut muotoaan vain vähäsen
Mobiilisisällön, -palveluiden ja -ratkaisujen strategia toteutuu nykyään TAIC-SIMO -mallin ja Screen Busineksen kautta

TAIC-SIMO -malli, Juhani Risku 2011

http://abstractionshift.wordpress.com/2012/02/21/design-driven/
Technology-Access-Interest-Channel- eli Screen-Internet-Media-Operator -malli ryhmittelee
yhtiöt niiden alkuperäisen ja nykyisen liiketoimintamallien mukaan ympyräkartalle, jossa on neljä
ulottuvuutta, T,A, I ja C eli S, I, M ja O. TAIC-käsitteet ovat yleisemmällä tasolla eli ne kuvaavat laajemmin
kunkin toimialan ideaa, kun taas SIMO-käsitteet kuvaavat tarkemmin yritysten osuutta koko kartan
tuote- ja palvelutarjonnassa. Näin esim. Nokia on Screen-bisneksessä, eli samalla toimialalla kuin
Samsung ja Apple sillä erotuksella, että Samsung ja Apple valmistavat näyttöjä eli näkymää sisältöön eri
tuotekategorioissa puhelimista lukulaiteiden ja kannettavien tietokoneiden kautta pöytäkoneisiin ja
TV:iin. Nokia on siis marginaalisella vertikaalilla tarjonnalla kilpailemassa horisontaalisen
näyttötarjonnan yhtiöiden kanssa. Nokia eroaa Applesta myös ehkä merkittävimmällä tavalla: Apple
hallitsee sisältöä, portteja Internetiin ja operaattoreita eli TAIC-SIMO -mallin kaikkia ulottuvuuksia, jotka
Nokialta puuttuvat.
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Screen Business

http://abstractionshift.wordpress.com/2012/02/23/screen-business-what-is-it/
Kaavio Mediaruutujen trendit, voittajat ja häviäjät. Apple ja Google (mm. samsungin kautta) hallitsevat
median välitystä asiakkaan silmien edessä. Nokialla on ns. Screen business -toimialalla kertakaikkiaan
onneton asema. Siinä missä Apple ja Samsung ovat tuotteineen viidellä eri näyttöruutujärjestelmällä
markkinoilla, on Nokia vain yhdellä ruudulla, sillä pienimmällä eli puhelimen ruudulla. Juuri ruutujen
kautta nykymedia jaetaan yhtenäisellä tavalla. Yhden ruudun taktiikka on kuolemaksi nykyisessä
kilpailutilanteessa, jossa muut valmistavat kaikkia. Menestyville yhtiöille Screen eli medianäyttöruutu ei
ole keskeisin osa kokonaisuutta. Applella on näytöissä strategiana “yksi ruutu per kategoria” eli yksi
puhelin, yksi tabletti, muutama laptop ja pöytäkone, pian yksi TV. Apple ei siis täytä maailmaa kymmenillä
yhtäaikaisilla malleilla, joiden elinkaari on 16-24 viikkoa (siis viikkoa!). Microsoftin tavoitteena on myös
pysyä erossa ruutujen valmistamisesta. Se on saanut Nokian sidottua alisteiseen asemaan, jossa Nokia saa
sopimusvalmistajan tavoin tyytyä liiketoiminnassaan 3-5 % katteeseen, kun koko ketjun hoitavan Applen
kate on 25-35 %. Apple ottaa myös koko älypuhelinalan voitoista 60-70 %.
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