
Alusta innovointiin –
Power Platform ja Dynamics 365



2

Aiheita

> Low-coden hyödyt ja Microsoftin välineet innovointiin

> Demo 1

> Dynamics 365 & Power Platform: Yhteinen tietomalli, useat eri 
sovellukset

> Esimerkkejä & demoja käytännön Power Platform -toteutuksista

> Microsoft Teams as a platform

> Kysymyksiä & vastauksia



Lyhyesti meistä

Jukka Niiranen Timo Pertilä Forward Forever Oy

Code ja low-code ratkaisuja 
MS-teknologioilla 

vuosituhannen alusta 
lähtien.

https://jukkaniiranen.com

Asiakkuudenhallinnan 
ratkaisujen suunnittelua ja 

toteutusta MS-teknologioilla 
vuodesta 2005 lähtien.

https://timopertila.com

100% Power Platform –
ratkaisuihin keskittynyt 

teknologiatoimisto, 
perustettu 2020 keväällä

https://forwardforever.com

https://jukkaniiranen.com/
https://timopertila.com/
https://forwardforever.com/


Low-code: hyödyt 
ja välineet
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Low-code –alustan mahdollisuudet

> Oman organisaation lähtökohdista muotoiltu työkalupakki

> Liiketoiminnan asiantuntijoiden suunnittelemia ja (osin) toteuttamia 
täsmätyökaluja todellisiin tarpeisiin

> Omistajuus omasta tiedosta ja sen käsittelytavoista

> Ei taas uutta siiloa, vaan muiden pilvien dataan kytkeytyvä alusta
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Mitä low-code tuo sovellusten kehittämiseen?

Nopeus Joustavuus Kustannustehokkuus Kokeilut / ketteryys

Automaatio Integraatio
Datan

hyödyntäminen
Mobiilikäyttö

Täsmäratkaisut
työtehtäviin

Käyttäjälähtöisyys Yhteisöllisyys Jatkuva oppiminen

Hyötyjä:

Toimintoja:

Muutosta:



Low-code -alustojen markkinatilanne

“Power Platform is the clear leader in 
low code/no code development, with 
more than 11 million monthly active 
users, up 95 percent year over year.”

Satya Nadella,
CEO

Linkki

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2021/


Microsoftin low-code tuoteperhe

Power Apps Power Automate Power BI Power Virtual Agent

Rakenna sovelluksen 
käyttöliittymä (valikot, 
näkymät, lomakkeet) ja 

käytä sitä selaimella, 
puhelimella, Teamsissa 

ja muualla.

Automatisoi työhön 
liittyviä tehtäviä, 

viestejä, työnkulkuja. 
Lue ja kirjoita tietoja eri 

järjestelmien välillä 
yhdistimien tai API-
rajapintojen avulla.

Koosta tietoa useasta 
eri lähdejärjestelmästä, 

muunna sitä 
yhtenäiseen muotoon, 
visualisoi kaavioiden, 

raporttien ja 
koontinäyttöjen avulla.

Tarjoa käyttäjille 
keskustelupohjainen 

käyttöliittymä tietojen 
kyselyyn ja prosessien 

eri vaiheiden läpi 
ohjaamiseen
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Käyttöliittymä

> Tiedon ja toimintojen 
käyttäjille näkyvä esitystapa

> Yksi tai useampi tietolähde, 
jota luetaan ja johon 
tallennetaan tietoa

> Excel-tyyppiset kaavat tietojen 
muuntamiseen ja ehdolliseen 
käsittelyyn

Power Apps



10

Automaatio

> Eri tietolähteisiin kytkeytyvien 
prosessien automatisointi

> If-then-else -bisneslogiikkaa
> ”Kun listaan X tulee uusi rivi, niin jos 

kenttä Y on >2, luo tehtävä henkilölle 
A, muuten lähetä viesti tiimille B.”

> Taustalla ajettavia, käyttäjän 
kutsumia tai robotin (RPA) 
suorittamia toistuvia 
tehtäväsarjoja

Power Automate
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Visualisointi

> Yhtenäisen raportointinäkymän 
koostaminen eri datalähteistä

> Käyttäjän suorittamaa tiedon 
suodatusta, porautumista, 
analyysia

> Prosessien toiminnan 
seurantaa ja seuraavan 
toimenpiteen 
tunnistamista

Power BI
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Dialogit

> Käyttäjän opastaminen läpi 
prosessin eri vaiheiden 
keskusteludialogilla

> Chatbot, joka kerää 
tarvittavia tietoja ja tekee 
taustahakuja liittyviin 
järjestelmiin

> Avainsanojen tunnistusta ja 
reitityslogiikkaa

Power Virtual Agent



Demo



Dynamics 365 &
Power Platform



Sovellusten eri tyypit Power Platformilla

Dataverse: tietomalli, tiedon tallennus, käyttöoikeudet, API, ALM…

Power Apps: client-sovellusten käyttöliittymä, logiikka, julkaisu

Model-driven app Canvas appPortal app

Dynamics 365:
Microsoftin valmiit sovellukset & 

niiden laajennukset

Power Apps:
Asiakkaan tai kumppanin 

rakentamat omat sovellukset
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Higher Education Accelerator

> Microsoftin rakentama esimerkki 
oppilaitosprosessien hallinnan 
tietomalleista

> Keskitetty Dataverse-pohjainen 
relaatiotietokanta taulumäärityksineen

> Power Apps –esimerkkisovelluksia tietojen 
hyödyntämiseen eri käyttäjäryhmille

> Vapaasti saatavilla GitHubista

> Koeajoympäristö AppSourcessa

https://github.com/microsoft/Industry-Accelerator-Education
https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mshied.educationcommondatamodel?tab=Overview


Dataverse-tietomalli (Common Data Model)

CDM vakiotaulut

Account

Address

Appointment

Contact

Task

User

Education-toimialataulut

Academic Period

Academic Period Detail

Accomplishment

Area of Interest

Area of Study

Course

Course History

Course Section

Education Level

Extra Curricular Activity

Extra Curricular Participant

Internship

Internship Applicant

Previous Education

Program

Program Level

Program Requirement

Program Version

Program Version Detail

Recommended Student Resource

Registration Status

Scholarship

Scholarship Applicant

Student Program Type

Student Resource

Student Status

Test Score

Test Type
Löytyvät jokaisesta 

Dataverse-ympäristöstä
Luotu Dataverseen käyttäen 
graafisia hallintatyökaluja



Model-driven Power App: student details

Contact-taulun 
vakiosarakkeita

Contact-taulun 
uusia sarakkeita

Contact-vakiotaulu 
sovelluksen 

navigaatiossa

Contact-taulun 
lomakkeen välilehtiä

Contact-taulun liittyvien 
alitaulujen rivejä 

summatuna kuvaajalla



Model-driven Power App: internships

Mukautettu 
Internship-taulu 

sovelluksen 
navigaatiossa

Internship-taulun rivien 
tarkastelu näkymien kautta

Hakutoiminnot 
Internship-riveihin

Näkymän lajittelu 
ja suodattaminen



Power BI dashboard

Koontinäytöksi 
upotettu Power 
BI dashboard

Dataversestä Power BI:n
tietomalliin haettuja tietoja

Interaktiiviset suodattimet 
ja porautuminen Power BI -

dataan



Power Apps Portal

Julkiselle web-sivustolle 
listattuja Dataverse-

taulujen rivejä

Contact-taulun riviin 
liitetty oikeus kirjautua 

web-sivustolle

Contactiin liitettyjen 
luvitettujen rivien 

lukeminen web-sivustolta
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Yhteisen tietolähteen ja -mallin hyödyntäminen

> Higher Education Acceleartor tarjoaa hyviä esimerkkejä Power Platformin 
palveluiden käytöstä toimialakohtaisessa ratkaisussa

> Dataverse-pohjaisten sovellusten taustalla voi olla joko uusi tai nykyinen 
Dynamics 365 –ympäristö, tai puhdas Power Apps –ympäristö

> Model-driven app soveltuu monipuolisen hallintakäyttöliittymän 
”generoimiseen” Dataversen tietomallin päälle

> Sisäisten käyttäjäryhmien täsmätarpeisiin voidaan luoda N kpl omia Canvas
app –sovelluksia, jotka yhdistetään Dataverseen tietolähteenä

> Ulkoisten käyttäjäryhmien pääsy Dataverse-tietoon on mahdollista Portal-
sovelluksen kautta julkaistuna



Käytännön toteutuksia



Tuntikirjaukset & laskuliitteet

https://forwardforever.com/app-gallery/hour-reporting/

https://forwardforever.com/app-gallery/hour-reporting/


PDF attachments generated 
automatically for invoices

https://forwardforever.com/app-gallery/invoice-attachments/

https://forwardforever.com/app-gallery/hour-reporting/


Toimistopäivät

https://forwardforever.com/app-gallery/my-office-days-2-0/

https://forwardforever.com/app-gallery/my-office-days-2-0/






Tilanvaraus

https://forwardforever.com/app-gallery/room-reservation/

https://forwardforever.com/app-gallery/room-reservation/
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RPA-ratkaisun anatomia (Power Platform)

Desktop flow

Cloud flow

Subflows
Subflows

Subflow

Desktop flow

Subflows
Subflows

Subflow

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4



Vierailut - Tietovarasto

Käyttäjä luo
kalenterimerkinnän, josta

muodostuu vierailu
Flow 

Flow 

Flow lähettää vierailijalle sähköpostilla ohjeet ja
kyselyt ennen saapumista.

Flow 
Isännälle lähtee

saapuneesta vieraasta
ilmoitus

Power Apps

Vahtimestari hallinnoi vieraita Power Appsilla

1)

2)

4)

3)

Flow 

Vanhojen tietojen poisto5)
Vahtimestari tulostaa
vieraalle kulkukortin.

Power Apps

Sihteerit ajavat
tapahtumien vieraat

järjestelmään massa-
ajona.

Vierailijanhallinta

https://forwardforever.com/app-gallery/visitor-management/

https://forwardforever.com/app-gallery/visitor-management/






Siria Digisydän Powered by
Teams & Power Platform

• Valmennettavan kutsuminen

• Sopimuksen ja käyttöehtojen
sähköinen allekirjoittaminen

• Valmennusprosessi

• KELA:n raportointiprosessi

• Palauteprosessi

• Osallistumistodistus

• Nuottivalmentajien ajanvaraus

• Nuottivalmentajien työkalut
https://forwardforever.com/app-gallery/coaching-process/

https://forwardforever.com/app-gallery/coaching-process/














Tiketöinti ja viivakoodinlukija

https://forwardforever.com/app-gallery/barcode-scanner/

https://forwardforever.com/app-gallery/barcode-scanner/


Teams as a 
platform
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Power Apps -sovellukset Teamsin sisällä

> Teams on usein Power Apps –
sovellusten loogisin jakelukanava 
desktop-käytössä

> Power Automate ja botit tuovat 
sovellusten hälytykset ja viestit 
Teamsin kautta käyttäjälle tuttuun 
ympäristöön

> Dataverse for Teams tarjoaa 
tiimeille ”itsepalveluympäristön” 
omien sovellusten tietokannalle ja 
pääsynhallinnalle
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Teams-keskustelut Dynamics 365:ssä

> Uusi ”embedded chat experience” 
tuo Teams-viestit Dynamics 365-
tietueiden kontekstiin näkyville:

1. Linkitetyt chatit ja kanavat

2. Uuden keskustelun aloittaminen

3. Kollegojen toimenpiteiden perusteella 
ehdotetut liittyvät chatit ja henkilöt

4. Tietueen yhteenvetokortin näyttäminen 
keskusteluissa
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Sisäinen ja ulkoinen viestintä

> Webinaarien perustaminen 
ja osallistujien hallinta 
suoraan Teamsista

> Webinaareihin liittyvän 
asiakastiedon seuranta 
automaattisesti Dynamics 
365 Marketingissa



Next steps
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Seuraava webinaari huhtikuussa

> Power Platformin 
hyödyntäminen & hallinta 
IT:n näkökulmasta

> Aiheita:
> Sovellusten kehityskäytännöt

> Käyttöoikeudet ja tietoturva

> Käytön seuranta

> Lisensointivaatimukset

> Rekisteröidy osoitteessa:
> https://4ward.cc/ITwebinar

> Muista lähettää myös oma 
kysymyksesi! 😃

https://4ward.cc/ITwebinar


Kysymyksiä? Kommentteja?



Kiitos!


