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“Kyvytön neuvoo 
halutonta tekemään 
jotain tarpeetonta.”

Näin totesi eräs asiakkaamme kuvatessaan vanhaa perinteistä 
IT-konsultoinnin markkinaa ja erityisesti myynnin johtamista 
teknologian avulla. Onneksi tämä on vain humoristinen murjaisu 
eikä koko totuus. Hyvä konsultointikumppani ei pelkästään 
neuvo, vaan myös ohjeistaa ja kertoo, miten asia tehdään. Ja antaa 
myös näkemystä siitä, miksi ja miten asia tulisi tehdä ja varsinkin 
kuinka liiketoimintaa voisi jatkossa kehittää ja johtaa.

Viimeisen vuoden aikana olemme vahvemmin tuoneet esiin 
Biitin oman näkemyksen kaikessa tekemisessämme. Toivottavasti 
tämä on myös näkynyt siinä, kuinka viestimme sinulle ja kuinka 
autamme asiakkaitamme. 

Uuden Spring ‘19 -julkaisun myötä Salesforce tuo jälleen kerran 
paljon uutta asiakkailleen. Tulevista uudistuksista kerrottiin jo 
lokakuun Dreamforcessa ja nyt ovat jo täällä. Salesforcen kielellä  
uudistukset ovat “Generally Available”.

Spring ’19 tuo taas mukanaan uusia toiminnallisuuksia, joiden 
avulla liiketoimintaa ja prosesseja voi kehittää. Uutta julkaisua 
ei pidäkään lähestyä vain teknisestä näkökulmasta, vaan uusia 
ominaisuuksia kannattaa arvioida sen perusteella, mitä annettavaa 
niillä on liiketoiminnalle.

Tästä olemme ottaneet haasteen vastaan: haluamme tuoda 
Salesforcen käyttäjille näkemystä siitä, kuinka näitä uudistuksia 
voi hyödyntää ja mikä on niiden arvo käytännössä.

Toivon, että saatte ajatuksia ja ideoita 
uuden tekemiseen. Autamme mielellämme 
kehittämään lisää menestyviä suomalaisia 
yrityksiä.

I K L A

P U U S T I N E N

C E O,  B I I T  O Y

PÄ Ä K I R J O I T U S
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”Usein CRM ei 
vastaa arjen oikeaa 
tekemistä.”

/  A N T T I  U I T T A M O,  B I I T  O Y
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Pitkän kokemuksen myynnin ja myynnin 
konsultoinnin parissa omaava, nykyisin Biitillä 
Customer Success Executivena työskentelevä 
Antti Uittamo on nähnyt aikaisemmassa 
elämässään lukuisten erilaisten yritysten 
myyntitoimintoja. Konsultoinnin lisäksi hän on 
työskennellyt muun muassa tiimissä, joka tekee 
myyntitoiminnon auditointiprojekteja. 

– Sellaisessa roolissa näkee myyntitoiminnon 
kokonaisuutena: mitkä asiat toimivat ja missä 
on paras vipu. kun haluaa vielä parantaa. 
Samalla on päässyt seuraamaan vierestä, miten 
ihmiset käyttävät CRM-järjestelmiä  – tai ovat 
käyttämättä, Uittamo kertoo kokemuksestaan.

Yksi yleisiä ongelmia myynnissä on CRM:n 
käyttö myyjien keskuudessa. Esimerkiksi CSO 
Insightsin tutkimuksen mukaan vain alle 40 
prosentissa yrityksistä CRM:n käyttöönottoaste 
oli yli 90 prosenttia. Kokemuksensa pohjalta 
Uittamo osaa sanoa tähän syyn:

Antti Uittamolla on 
pitkä kokemus myynnin 
ja asiakaspalvelun 
konsultoinnista.

Onnistuneen 
CRM-käyttöönoton 
ytimessä ovat 
ihmiset
Vajaan vuosikymmenen myynnin konsulttina Mercurilla 
työskennellyt Antti Uittamo on nähnyt lukuisia erilaisia 
myyntiorganisaatioita. Yksi yleinen vastaan tullut ongelma on se, 
että CRM-järjestelmiä ei käytetä kunnolla. Nykyisessä työssään 
Biitillä Anttia kiinnostaakin mahdollisuus korjata tilanne.

– Usein CRM ei vastaa arjen oikeaa 
tekemistä.

VÄÄRÄ TYÖKALU VÄÄRÄÄN PROSESSI IN

Kun puhe kääntyy myyntiprosessiin, 
puhutaan Uittamon mukaan liian usein vain 
myyntimahdollisuuksien – tai oppoputken 
– hallinnasta. Eli siitä, kuinka yksittäinen 
myyntimahdollisuus saadaan tunnistamisesta 
kauppaan asti. Todellisuudessa yrityksillä 
on useita erilaisia myyntiprosesseja, 
kuten puhelinmyyntiä, jälleenmyyntiä tai 
avainasiakkuuksia.

– Jos ostava asiakas tilaa tasaisesti tavaraa, 
ei siitä kannata oppoa rakentaa, Uittamo kuvaa 
ongelmaa.

Ongelmaksi nousee Uittamon mukaan se, 
että myyjät ovat pakotettuja keksimään omia 
tapoja syöttää tietoa järjestelmään. Tämä taas 
on työntekijän kannalta kömpelöä ja vaikeuttaa 

/  J A R M O  T U U T T I
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Sen sijaan, että otetaan vain 
järjestelmä käyttöön, olisikin ensiksi 
sovittava, miten myydään. Kun 
yhteinen tapa on sovittu, voidaan ottaa 
käyttöön tätä tapaa tukeva järjestelmä.

KÄYTETTÄVYYS TULEE 

YMMÄRRYKSEN KAUTTA

Käytettävyys on yksi järjestelmien 
käyttöönottojen yhteydessä 
keskustelua herättävä asia. Uittamon 
mukaan hyvä käytettävyys ei ole 
mahdollista, jos järjestelmän rakentava 
taho ei ymmärrä, mitä ihmiset 
prosessissa oikeasti tekevät.

– Kerrankin eräs myyjä sanoi, että 
joutuu tekemään 30 painallusta, jotta 
pystyy tekemään yhden haluamansa 
asian. Tällöin menee todella paljon 
aikaa siihen, että joutuu tekemään 
yhden pienen asian, koska järjestelmä 
pakottaa tekemään asioita, Uittamo 
kuvailee käytettävyyden haasteita.

Ensimmäinen ratkaisu on Uittamon 
mukaan karsia kaikki ylimääräinen 
pois ja jättää näkyville vain asiat, 
jotka ovat myyjän tekemisen kannalta 
oleellisia meneillään olevassa 
vaiheessa.

Uittamon mukaan CRM:n 
tulisi ennen kaikkea auttaa myyjää 
menestymään työssään.

– Oleellisia ovat ne asiat, jotka 
varmistavat, että myyjä pärjää 
myyntiprosessin seuraavassa vaiheessa. 

jopa myynnin johtamista:

– Myyntijohtajalla voi olla edessään 
iso suppilo, kun tietoa on syötetty 
järjestelmään vähän miten sattuu. 
Kun asioita käydään läpi myyjien 
kanssa, tästä pipelinestä häviääkin 
iso osa ja tilanne alkaa näyttää paljon 
huonommalta.

Esimerkiksi tasaisesti tavaraa 
tai palveluita ostavien asiakkaiden 
kohdalla tulisi Uittamon mukaan 
keskittyä myyntimahdollisuuksien 
kirjaamisen sijaan suhteen 
vahvistamiseen, jotta asiakkaalle 
ei syntyisi syytä tilata tuotetta 
kilpailijalta. Samalla voidaan keskittyä 
kasvattamaan asiakkuutta esimerkiksi 
ristiin- tai ylösmyynnillä. Kyse on 
siis aivan erilaisesta prosessista, joka 
asettaa erilaisia vaatimuksia myös 
CRM-järjestelmälle.

TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO 

IHMISET EDELLÄ

Uittamo tunnistaa CRM:ien 
käyttöönotoissa ongelmia useilla 
eri tasoilla: usein kyse on siitä, 
että  asiakkaalla myyntiprosesseja 
ei ole kuvattu välttämättä lainkaan. 
Vielä useammin ongelmana on, 
että CRM -toimittaja ei ymmärrä 
myyntiprosesseja eikä osaa mallintaa 
niitä järjestelmään. Jälkimmäinen 
aiheuttaa käytettävyysongelman.

– Joskus asiakasyrityksellä prosessit 
on kuvattu vain puheiden tasolla, 
joskus taas prosessikuvaus näyttää 
piirikortin kytkentäkaaviolta, josta ei 
kukaan saa tolkkua. 

Jos myyntiprosessia (eli tapaa 
jolla myydään) ei ole kuvattu, johtaa 
se Uittamon mukaan tilanteeseen, 
jossa myyjät kehittävät oman tapansa 
myydä. Tällöin jokainen touhuaa 
omalla tavallaan, mutta ei välttämättä 
siten kuin myyntijohto toivoo. 
Samalla prosessien puuttuminen 
estää laadullisen datan keräämisen 
myynnin johtamisen tueksi. Jos 
kaikesta huolimatta myyjille annetaan 
CRM käyttöön, kehittävät myyjät 
kukin oman tapansa käyttää tai olla 
käyttämättä järjestelmää. 

– Hyvä prosessi on kuin aurauskepit 
tiellä: se antaa suunnan, mutta jättää 
riittävästi pelivaraa, jotta myyjä voi 
tehdä myös omia ratkaisuja, Uittamo 
kuvailee.

”Kun asioita 
käydään läpi 

myyjien kanssa, 
tästä pipelinestä 
häviääkin iso osa 
ja tilanne alkaa 
näyttää paljon 
huonommalta.”

CRM myynnin
johtamisessa
– 5 ESTETTÄ PAREMPAAN MYYNTIIN

Tiesitkö, että lähes 40 prosentissa suomalaisista  
PK-yrityksistä myyntiä johdetaan vielä ilman CRM:ää?
Teetimme loppuvuodesta 2018 Taloustutkimuksen kautta tutkimuksen CRM:n 
hyödyntämisestä myynnin johdossa. Tulosten perusteella CRM-järjestelmät ovat selvästi 
alikäytössä suomalaisissa yrityksissä. Voit ladata tutkimuksen tärkeimmät tulokset 
avaavan raportin CRM myynnin johtamisessa – 5 estettä parempaan myyntiin 
sivuiltamme ja napata samalla vinkit parempaan myyntiin.

>> biit.fi > Hub > Oppaat

https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
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Tässäkö kaikki?  
– Ei todellakaan!
Biit HUB:ssa paljon 
mielenkiintoista sisältöä 
Salesforcen ekosysteemistä ja sen 
hyödyntämisestä. Käy lukemassa 
ja älä unohda tilata uutiskirjettä!

>> biit.fi/hub

Jotta myyjä esimerkiksi kykenee 
jättämään ammattimaisen ja 
laadukkaan tarjouksen, mitä tietoja 
hänellä tätä varten on oltava? Uittamo 
antaa muutamia asioita esimerkiksi: 
Pitäisi saada asiakkaalta hyväksymä, 
että tällä on tarve olemassa ja asiakas 
myös uskoo, että myyjän ehdottama 
ratkaisu on järkevä. Asiakkaalla pitäisi 
olla budjetti ja aikataulu olemassa. 
Myyjän tulisi tietää päättäjät, 
päätösryhmädynamiikka, mahdollinen 
kilpailutilanne sekä kuinka asiakkaan 
päätösprosessi etenee. 

– Kun CRM rakennetaan oikein, 
se ohjaa myyjää selvittämään sellaiset 
asiat, joita hän tarvitsee voittaakseen 
kaupan, Uittamo sanoo.

VAADI CRM-TOIMITTAJALTASI 

ENEMMÄN

Onnistunut CRM-käyttöönotto 
vaatii Uittamon mukaan CRM-
toimittajalta näkemyksellisyyttä 
myös muista osa-alueista kuin vain 
teknologiasta. On ymmärrettävä 
asiakkaan liiketoimintaa ja prosesseja, 
jotta voi tarvittaessa myös ehdottaa 
parempia toimintamalleja.

– CRM on parhaimmillaan 
johtamisen ja kehittämisen 
järjestelmänä, mutta tätä varten sen on 
oltava rakennettu oikein. Toimittaja voi 
ehdottaa, mitä tietoa kannattaa kerätä 
johtamisen ja kehittämisen tueksi. 
Siihen eivät riitä pelkät tulosluvut tai 
tarjousmäärät oppoputkessa.

Samalla myös ihmiset on saatava 
mukaan muutokseen.

– Mikään firma ei tule kuntoon 
sillä, että tehdään uusi järjestelmä, jos 
perusta on pehmeä. Myyjät hääräävät 
omiansa ja prosesseja ei ole kuvattu. 
Jos lähtökohta on tämä, ei ole mitään 
väliä, kuka tekee järjestelmän; se ei 
tule toimimaan. Järjestelmää ei haluta 
käyttää ja siitä ei saada järkevää dataa 
ulos, Uittamo kuvailee.

Uittamon mukaan CRM-
toimittajalla pitäisikin olla näkemys 
myös siitä, kuinka ihmiset saadaan 
muutokseen mukaan, sillä yrityksissä 
on monesti töissä CRM-vastaisia 
ihmisiä, joilla käyttöönotoista on vain 
huonoja kokemuksia. Pakottamalla ei 
saada hyviä tuloksia.

Tärkeämpää on Uittamon mielestä 
saada nämä ihmiset mukaan:

– Pitää osata käsitellä ihmisiä, jotka 
vastustavat jotain asiaa jo valmiiksi. 
Osata käsitellä proaktiivisesti 
vastaväitteitä ja vastustusta. Saada 
ihmiset mukaan juttuun. Toimittajan 
tulee kyetä auttamaan asiakkaan johtoa 
tässä.

Nykyisessä työssään Uittamoa 
kiinnostaakin mahdollisuus päästä 
korjaamaan tilanne.

– Liian usein ihmiset taipuvat 
järjestelmän mukaan, kun pitäisi olla 
toisinpäin: katsotaan, mitä ihmiset 
tekevät, ja laitetaan järjestelmä linjaan 
oikean elämän tekemisen kanssa. 

http://bit.ly/2RKWcD0
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Hiekkalaatikoiden 
kopiointi
Niin kutsuttuja hiekkalaatikoita 
(sandbox) käytetään erityisesti 
kehitystyössä testaukseen 
ja uusien ominaisuuksien 
vastaanottotarkastukseen. Niiden avulla 
muutokset testataan ennen siirtoa 
tuotantoon. Jatkossa hiekkalaatikoita 
on mahdollista myös kloonata niiden 
sisältämien tietojen kanssa. Tämä 
säästää aikaa ja työtä, varsinkin useita 
erillisiä testaus- ja koulutusympäristöjä 
sisältävissä organisaatioissa.

Lisää levytilaa
Tietokantatiedon tallennukseen 
käytettävän levytilan määrä kasvaa 
siten, että kaikissa ympäristöissä on 
tilaa käytössä vähintään 10GB aiemman 
1GB:n minimitilan sijaan.

Esimerkiksi 10 käyttäjän Professional-
lisenssin ympäristössä tätä 
sähköpostien, kalenteriviestien ja 
muiden tietueiden tallennukseen 
käytettävää levytilaa on aiemmin 
ollut 1GB. Päivityksen jälkeen tilaa on 
käytettävissä 10.2GB.

Tämä ei vaikuta tiedostoille varattuun 
säilytystilaan, joka on jo ennen 
tätä muutosta ollut enemmän kuin 
tietokannalle varattu tila.

Hiekkalaatikkojen 
sähköpostiosoitteet
Käyttäjien sähköpostiosoitteet 
hiekkalaatikoissa muutetaan 
jatkossa muotoon nimi@biit.fi.invalid. 
Aiempi formaatti oli nimi=biit.fi@
example.com. Tämä varmistaa, ettei 
tuotantoympäristöjen käyttäjät saa 
vahingossa hiekkalaatikoista lähetettyjä 
sähköposteja.

Usein käytetyn listan 
kiinnittäminen
Salesforcen listanäkymä aukeaa oletusarvoisesti 
“Recently viewed” -listana, joka näyttää aikaisemmin 
avatut objektit. Tämä ei ole kaikille käyttäjille paras 
näkymä, mutta vaihtaminen toivotulle listalle on vaatinut 
ylimääräisiä klikkauksia. Kevät 2019 julkaisussa 
käyttäjät voivat kiinnittää eniten käyttämänsä listan 
ensimmäiseksi. 

Jos käyttäjä esimerkiksi tarkastelee säännöllisesti uusia 
myyntimahdollisuuksia, voi hän jatkossa kiinnittää 
oletusnäkymäksi esimerkiksi Omat mahdollisuudet tai 
Kaikki mahdollisuudet -näkymät.

Spring ‘19 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Listasimme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Spring ’19 
Releasesta Sales Cloudista ja muilta osa-alueilta.

L I G H T N I N G - K ÄY T T Ö L I I T T Y M Ä
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High Velocity Sales
Uuden High Velocity Sales 
-ratkaisun myötä Salesforceen 
tulee toimintoja, jotka auttavat 
puhelinmyyntiä (inside sales) 
toimimaan tehokkaammin 
työssään. Tyypillisesti 
puhelinmyyjällä on iso lista ihmisiä, 
joita hänen pitää päivän aikana 
kontaktoida. Tällaisen työkuorman 
hallinta on itsessään vaativaa ja vie 
työaikaa jos siihen ei ole tehokasta 
työkalua. Samalla johto haluaa 
varmistaa, että myyjät toimivat 
samalla tavalla eli määritettyjen 
myyntiprosessien mukaan. 
High Velocity Sales on ratkaisu 
molempiin näihin ongelmiin, sillä 

sen avulla voidaan määrittää 
myyntiprosessit ja varmistaa niiden 
seuraaminen.

Sales Cadences: Työkalulla voi 
suunnitella myyntiprosessit 
asiakkaiden kontaktointiin. 
Käyttäjä määrittelee askeleet, 
esimerkiksi lähetä sähköposti, 
odota 4h, soita, lähetä tekstiviesti 
(jos ei vastannut), jotka 
kontaktoinnissa tulisi tehdä. 
Askeleisiin voidaan määritellä 
myös tarkempia ohjeita, kuten 
valmiita puhelukäsikirjoituksia 
ja sähköpostipohjia. Prosessiin 
voidaan lisätä sekä kontakteja 
että liidejä manuaalisesti tai 
automaattisesti Process Builderin 
avulla.

Workspace and Work Queue: 
Työkalu pohjautuu entuudestaan 
tuttuun Sales Consoleen, johon 
on tuotu lisää työnohjausta 
Sales Cadence -toiminnon avulla 
määritetyillä myyntiprosesseilla. 
Vasemmassa sarakkeessa 
on myyjän työjono, josta 
tämän tehtävät löytyvät 
prioriteettijärjestyksessä. Myyjä 
pystyy merkitsemään tehtävän 
suoritetuksi suoraan työjonosta, 
jolloin lista pysyy jatkuvasti ajan 
tasalla. Lisäksi jos Einstein Lead 
Scoring on käytössä, priorisoidaan 
työjonossa olevat liidit sen avulla.

Lue lisää High Velocity Sales 
-työkalusta sivulta 16.

S A L E S  C L O U D
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PA R D O T

Gmail- ja Outlook-
integraatio
Integraatioon on tullut useita 
parannuksia, joiden avulla käyttäjän 
on entistä helpompi käyttää 
sähköpostiohjelmaa osana Salesforcea. 
Tämä sekä helpottaa sekä yksittäisen 
käyttäjän arkea, että tuo johdolle 
paremman näkyvyyden asiakkaan 
suuntaan tehtäviin toimenpiteisiin.

Gmail

• Lightning for Gmail ja Inbox 
on yhdistetty yhdeksi Chrome-
sovellukseksi, jonka nimi on jatkossa 
Salesforce. Toiminnot ovat pysyneet 
ennallaan ja Inbox-toiminnot ovat 
saatavilla ostamalla erillisen lisenssin.

• Salesforce-laajennus on näkyvissä 
suoraan Gmailin kalenterinäkymässä 
(vaati aiemmin kalenteritapahtuman 
avaamisen).

• Käyttäjää voidaan vaatia kirjautumaan 
laajennukseen aina kun sessio on 
vanhentunut (oletuksena noudattaa 
Google-tilin kirjautumista).

Outlook

• Laajennus tukee nyt myös Outlook 
2019:a.

• Laajennus tukee Salesforcen 
kaksivaiheista tunnistautumista.

Molemmat

• High Velocity Salesin työjonoa 
on mahdollista käyttää suoraan 
laajennukset avulla (vaatii Inbox-
lisenssin).

• Sähköposti on mahdollista 
linkittää muihinkin Salesforcessa 
oleviin liideihin ja kontakteihin 
kuin sähköposin osoitekentässä 
mainittuihin 

Sales Cloud Einstein
Tekoälytoimintoihin on tullut useita 
parannuksia, joilla pystytään entistä 
paremmin valjastamaan järjestelmässä 
oleva mittava tietomäärä hyötykäyttöön.

• Einstein Opportunity Scoring on 
jatkossa kaikkien Sales Cloud 
-käyttäjien käytettävissä. Aiemmin 
jokaisella käyttäjällä piti olla erillinen 
Einstein-lisenssi, mutta jatkossa 
riittää, että yrityksellä on yksi tällainen 
lisenssi. Lisäksi tekoälyn laskema 
pistearvo on näkyvissä Viimeksi 
tarkastellut -listanäkymässä.

• Einstein-tekoäly pisteyttää 
myyntimahdollisuudet käyttäen 
hyödyksi mahdollisuuden tietojen 
lisäksi myös siihen liittyviä 
asiakastietoja, historiatietoja ja 
myyjän tietoja, kuten voittoprosenttia.

• Einstein Activity Captureen on 
tullut lukuisia parannuksia, kuten 
synkronointi siirtää jatkossa myös 
kalenteritapaamiset ja kontaktit 
kaksisuuntaisena, linkitettyjen 
sähköpostien avaamista voi 
seurata suoraan Salesforcesta, 
huomionarvoisten sähköpostien 
(email insights) logiikkaa ja 
mukautusmahdollisuuksia on 
parannettu ja EAC:n lisäämät 
aktiviteetit ovat näkyvissä kaikille 
(aiemmin vain muille EAC-käyttäjille).

Einstein Behavior Scoring
Aikaisemmin prospektien pisteytys 
Pardotissa on tehty käsin: järjestelmään 
on määritelty pisteet erilaisista 
toimenpiteistä, kuten oppaan 
latauksesta tai tietyllä sivulla vierailusta. 
Tällainen määrittely ei koskaan voi 
hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa 
tietoa.

Jatkossa Einstein-tekoälyä voidaan 
hyödyntää myös Pardotin prospektien 
pisteytyksessä, kuten tähän mennessä 
Sales Cloudin liidien pisteytyksessä.

Pisteytys perustuu liidien aktivisuuteen 
esimerkiksi verkkosivuilla ja 
kampanjoissa: se hyödyntää 
Engagement History -tietoja Pardotin 
puolelta ja myynnin aktiviteettidataa. 
Tämän avulla Einstein ennustaa, 
mitkä järjestelmän prospektit päätyvät 
todennäköisimmin asiakkaiksi.

Pardot Business Units
Jos yrityksellä on aikaisemmin ollut 
useita eri liiketoimintayksikköjä 
– esimerkiksi eri tuotteita tai 
maantieteellisiä yksiköitä – on ainoa 
tapa rajoittaa näkyvyys ollut hankkia 
useita Pardot-lisenssejä.

Uuden Business Units -ominaisuuden 
ansiosta organisaatio voi jatkossa 
määrittää, mihin prospekteihin 
ja markkinoinnin materiaaleihin 
(assets) käyttäjällä on pääsy. Näin eri 
liiketoimintayksiköiden toiminta voidaan 
erottaa helpommin.

Markkinoinnin seuranta 
Salesforcessa
Jos Pardotin ja Salesforcen kampanjat 
on yhdistetty, voivat käyttäjät nähdä 
näihin kampanjoihin linkitettyjen 
materiaalien (assets) tulokset suoraan 
Salesforcessa. Data on käytettävissä 
myös raportteja varten.

S A L E S  C L O U D
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Huoltosuunnitelman 
mukaisten työtilausten 
niputtaminen
Huoltosuunnitelman mukaiset 
työtilaukset voi jatkossa tehdä entistä 
joustavammin. Huoltosuunnitelman 
laitteille ei jokaiselle tarvitse tehdä omaa 
työtilausta, vaan yhteenkuuluvat laitteet 
voi paketoida yhteen työtilaukseen ja 
kuvata nämä laitteet työtilauksen alla 
erillisinä työriveinä. Muutos selkeyttää 
työtilausten hallintaa.

Knowledge-artikkelit
Knowledge-artikkeleiden hallintaa on 
helpotettu, mm. Lightning Knowledge 
Migration -työkalun avulla artikkelien 
siirto Classicista Lightningiin sujuu 
entistä kätevämmin. Lisäksi artikkelien 
käsittelyyn on lisätty toimintoja (Restore, 
Archive, Edit as Draft) ja artikkelien 
lisääminen sähköpostiin onnistuu 
suoraan artikkelin toiminnoista.

Community
Communityyn on lisätty valmis flow-
toiminto, jonka avulla asiakas voi pyytää 
asiakaspalvelua soittamaan hänelle. 
Asiakas täyttää popup-ikkunassa 
olevalle lomakkeelle yhteystietonsa ja 
kuvauksen ongelmastaan ja pyyntö 
ohjautuu asiakaspalveluhenkilölle.

Service Cloud Einstein
Service Cloud Einstein tuo uusia tekoälyominaisuuksia asiakaspalveluun. 
Toiminnot hyödyntävät järjestelmässä olevaa historiatietoa aiemmista 
tapauksista (case).

• Einstein Case Classification pystyy ennustamaan automaattisesti 
tapauksen kenttien arvoja, esimerkiksi prioriteetin tai kategorian. Tämä 
vähentää manuaalista ja toisteista tiedon syöttämistä, säästäen näin 
asiakaspalvelijan aikaa.

• Einstein Next Best Action osaa ehdottaa seuraavaa toimenpidettä, joka 
asiakaspalvelijan kannattaisi tehdä. Tuotereklamaation tapauksessa tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi korjausta, korvaavan tuotteen tarjoamista tai 
hyvitystä kyseisestä tuotteesta.

• Einstein Bots -botti kykenee käymään rutiininomaisia keskusteluja 
asiakkaan kanssa chatissa ja vapauttamaan asiakaspalvelijan aikaa 
haasteellisempiin tapauksiin. Ohjelmaan on tullut lukuisia parannuksia: 
bottia on entistä helpompi kouluttaa esimerkiksi tunnistamaan mihin 
kategoriaan tietty fraasi kuuluu. Botin käymiä keskusteluja on myös 
helpompi tarkastella jälkikäteen ja korjata tilanteet, joissa botti ei ole 
osannut vastata asiakkaalle oikein. LiveAgent-chatin lisäksi botteja on 
mahdollista käyttää jatkossa LiveMessage SMS -tekstiviestipalvelun 
kanssa ja botin käyttöönottotoimintoa on helpotettu.

S E R V I C E  C L O U D

F I E L D  S E R V I C E
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Parannuksia Gantt-
näkymään
Työvuorosuunnittelussa Gantt-
taulukossa on mahdollista suodattaa 
töitä ja henkilöitä alueiden ja henkilöiden 
taitotasojen mukaan. Gantt-taulukossa 
on aiemmin jo voinut käyttää 
värikoodauksia. Jatkossa huoltotiimeille 
voi määrittää lisäksi omat värit.

Yksittäisiä huoltotöitä voi myös 
korostaa värien avulla siten, että 
suodatetulla listalla näkyvät työt näkyvät 
Gantt-taulussa kirkkaana, ja listalla 
näkymättömät työt ovat Gantt-taulussa 
himmennettyinä. 

Lisäksi työvuorosuunnittelijan työtä voi 
helpottaa käyttämällä Gantt-taulukossa 
yksittäisten töiden kohdalla omia 
kuvakkeita. Erilaisille tehtävätyypeille 
voi olla omat kuvakkeet: esimerkiksi 
korjaustehtäville ja määräaikaishuolloille 
omanlaisensa, jotta ne on helppo 
erottaa taulukosta.

Uusi huoltotiimien hallintatyökalu (beta)
Huoltotiimejä voi jatkossa katsella ja muokata uudella visuaalisella 
huoltotiimien hallintatyökalulla, joka mahdollistaa huoltotiimien rakentamisen 
raahaa ja pudota -periaatteella (drag-and-drop).

Huoltotiimi koostuu kenttätyöntekijöistä, jotka yhdessä tuovat tiimiin 
kaiken huoltotehtävään tarvittavan osaamisen. Aiemmin huoltotiimejä on 
voinut hallita vain työvuorosuunnittelun ulkopuolella erillisessä huoltotiimin 
näkymässä. Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa työvuorosuunnittelijan on 
nyt helpompi muuttaa huoltotiimin koostumusta esimerkiksi lisäämällä tai 
vaihtamalla työntekijöitä. 

Toiminto on beta-vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminto ei ole 
Salesforcen ja asiakkaan välisen palvelusopimuksen tuote, vaan se tarjotaan 
asiakkaalle kokeiltavaksi.

F I E L D  S E R V I C E

Syötteen kääntäminen 
toiselle kielelle
Salesforce helpottaa eritaustaisten 
ihmisten kommunikointia tuomalla 
Community Cloudin syötteeseen 
(feed) kääntäjän. Kääntäjä (Google 
Cloud Translation) kääntää tekstin 
syötteestä välittömästi. Se tunnistaa yli 
50 kieltä mukaan lukien suomen kielen. 
Kääntäjän asettaminen näkyviin vaatii 
erillistä konfigurointityötä. 

Lisää valmiita 
analytiikkapohjia
Yritykset, joilla on käytössä Analytics 
Platform -lisenssi, saavat käyttöönsä 
lisää valmiiksi rakennettuja pohjia, 
joissa on valmiita sisältöjä sopimaan 
eri toimialojen ja yksiköiden tarpeisiin. 
Näitä valmiita analytiikkapohjia voi 
käyttää joko sellaisenaan saadakseen 
nopeaa ja helposti ymmärrettävää 
analytiikka tai niitä voi myös muokata 
sopimaan yrityksesi tarpeisiin. 

C O M M U N I T Y  C L O U D

A N A LY T I I K K A  J A  T E K O Ä LY

Valmiit pohjat auttavat monia 
työntekijöitä: rahoitusneuvojat pystyvät 
paremmin ymmärtämään asiakkaitaan 
Financial Services Analytics -pohjilla, 
tiiminjohtajat voivat arvioida 
asiakaspalvelutiimien tehokkuutta 
Case Management Analysis -pohjilla ja 
Sustainability Analytics -pohjat auttavat 
yritystäsi ymmärtämään hiilijalanjälkesi 
paremmin
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Yhdistele ja analysoi 
eri raportteja yhdessä 
ikkunassa
Salesforce on tuonut uudessa 
versiossa jo aiemmin tutut 
yhdistelmäraportit (joined reports) 
Lightning-käyttöliittymän puolelle. 
Yhdistelmäraporttien kokoaminen on 
yhtä helppoa kuin tavallisten raporttien 
ja yhteensä haettavia tietokokoelmia 
(block) voi olla viisi. Haluamansa tiedot 
saa koottua yhteen raporttinäkymään. 

Verkkosivun kävijätiedot 
Einstein Analyticsiin
Google Analytics Connector tuo 
yrityksen verkkosivujen analytiikkatiedot 
Google Analyticsistä Einstein Analyticsin 
käyttöön. Tämä mahdollistaa Google 
Analyticsin verkkosivuvierailuista 
keräämän datan yhdistämisen muuhun 
dataa, kuten eri kampanjoihin.

A N A LY T I I K K A  J A  T E K O Ä LY

Parannuksia mittaristoihin
Mittaristojen pohjan voi jatkossa muuttaa yhdeksän tai 12 sarakkeen 
rakenteeseen. Muutoksen voi tehdä yhdellä napin painalluksella. Tämä luo 
uusia mahdollisuuksia näkymien asetteluun ja auttaa luomaan selkeämmän 
näkymän. Vanhat, jo olemassa olevat mittaristot pysyvät alkuperäisessä 
yhdeksän sarakkeen muodossa, mutta näitäkin voi muuttaa jälkikäteen.

Aikaisemmin pienin mittaristolle lisättävä komponentti oli yksi rivi ja kaksi 
saraketta. Spring Releasen yhteydessä on julkaistu pienempi yhden ruudun 
kokoinen komponentti, joka sopii esimerkiksi lukujen esittämiseen. Näin 
käyttäjä voi ryhmittää mittareita pieneen tilaan, josta näkyy vain perustiedot.

Raporteista enemmän dataa 
Einstein Data Insights -työkalun 
avulla
Yrityksillä on tarpeena hyödyntää raporteilla 
dataa johtopäätösten tekemiseen. Hyödyllisten 
johtopäätösten tekeminen ei kuitenkaan aina 
ole helppoa, varsinkin jos dataa on paljon. 
Einstein Data Insights -työkalu auttaa löytämään 
oleelliset trendit, jotka auttavat päätöksenteossa. 
Esimerkiksi asiakaspalvelutiimien vetäjät voivat 
isoista raporteista saada paremman yleiskuvan 
siitä, kuinka kiireisiä tiketit ovat, mikä auttaa 
tiimien optimoinnissa kun tilanne ymmärretään 
paremmin.
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S A L E S F O R C E  P L A T F O R M

Uusi Flow Builder
Salesforce päivittää oletuksena käytettävän kulkujenrakennustyökalun. 
Uusi Flow Builder tekee liiketoiminta-automaatioiden kehittämisestä entistä 
helpompaa, etenkin uusille Flow-käyttäjille. Jotkin päällekkäiset elementit 
on niputettu yhteen, elementeille on annettu helposti erottuvat värit, ja 
elementtejä yhdistävät viivat rakentuvat selkeämmit, jotta bisneslogiikan 
kulku on helpommin seurattavissa.

Jatkossa kaikki uudet ja olemassa olevat kulut avautuvat uuteen Flow 
Builderiin. Aiempi Flash-tekniikkaa käyttävä Cloud Flow Designer on 
mahdollista asettaa vielä takaisin päälle. Uusi Flow Builder osaa avata vanhat 
Flowt, mutta uudella Flow Builderilla tallennettuja ei voi enää avata vanhalla 
Flow Designerilla.

Tärkeä muutos tulossa: Lightning-käyttöliittymä 
päälle viikoittain Winter ’20 -julkaisussa
Alkaen 12.10.2019 Salesforce alkaa automaattisesti vaihtamaan käyttäjät 
Classic-käyttöliittymästä Lightning-käyttöliittymän puolelle, jos käyttäjällä on 
aktivoituna Lightning-kokemus. Automaattinen vaihtaminen tehdään joka 
viikko ja käyttäjät voivat edelleen palata Classic-käyttöliittymään käyttäjän 
profiilivalikosta.

Quip-dokumentit 
suoraan Salesforcen 
tietueille (beta)
Salesforce tuo beta-ominaisuutena 
käyttöön Quip-komponentin, jonka 
voi lisätä Salesforcen sisään. Tämä 
mahdollistaa esimerkiksi asiakkaaseen 
liittyvien tiedostojen lataamisen ja 
avaamisen suoraan Salesforcen 
asiakkaan näkymän kautta ilman Quipin 
avaamista erikseen.

Ohjelmoijille: Uudet 
Lightning Web 
-komponentit
Salesforce tuo Spring 2019 
-julkaisussa saataville uusia web-
kehitysmahdollisuuksia. Lightning Web 
-komponentit (engl. Lightning Web 
Components) on rakennettu hyödyntäen 
uusimpia JavaScript-standardeja 
mahdollistaen entistä modernimpien 
ratkaisujen kehittämisen Salesforcen 
ympärille. Mahdollisia sekaannuksia 
välttääkseen vanhat Lightning-
komponentit on nimetty uudelleen Aura-
komponenteiksi. Sekä uudet Lightning 
Web -komponentit että uudelleen 
nimetyt Aura-komponentit toimivat 
myös yhdessä.

Muutokset tulevat vaikuttavaan 
luultavammin niihin, joilla siirtyminen 
Classic-ympäristöstä Lightning-
käyttöliittymään on vielä edessä. Myös 
uusia ohjelmoitavia ratkaisuja luodessa 
kannattaa suosia uusia Lightning Web 
-komponentteja vanhojen tekniikoiden 
sijaan.

Käyttöoikeuksien 
antaminen nippuna 
(pilotti) 
Käyttöoikeuksia on jatkossa mahdollista 
antaa nippuna, jolloin esimerkiksi 
kaikki myyjien tarvitsemat lisäoikeudet 
voidaan antaa yhden lupajoukkonipun 
(permission set groups) kautta sen 
sijaan, että oikeuksia annettaisiin 
lupajoukko kerrallaan. Tämä helpottaa 
pääkäyttäjän työtä ja varmistaa, 
että tarvittavat oikeudet esimerkiksi 
uudelle myyjälle tulevat kerralla 
oikein. Toiminnallisuus on vasta 
pilottivaiheessa.
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CRM myynnin
johtamisessa
– 5 ESTETTÄ PAREMPAAN MYYNTIIN

Monikanavainen
B2B-myynti
– MYY ENEMMÄN JA TEHOKKAAMMIN VALITSEMALLA OIKEAT KANAVAT

M I T Ä  U U T T A ?

CRM myynnin johtamisessa  
– 5 estettä parempaan myyntiin
Suomalaisissa yrityksissä on merkittävästi potentiaalia 
tehostaa myyntiä kehittämällä prosesseja ja järjestelmiä. 
Havaitsimme teettämässämme tutkimuksissa viisi merkittävää 
trendiä myynnin johtamisessa CRM-järjestelmän avulla, jotka 
avaamme tarkemmin tässä raportissa.

>> biit.fi > Hub > Oppaat

Monikanavainen B2B-myynti
Myös B2B-liiketoiminnassa asiakkaiden 
ostokäyttäytyminen on muuttunut. Osa asiakkaista ei enää 
halua olla tekemisissä myyjien kanssa yksinkertaisten 
transaktioiden kohdalla. Yritysten on kyettävä kohtaamaan 
asiakkaat siellä, missä he haluavat ostaa.

>> biit.fi > Hub > Oppaat

Vierailijasta asiakkaaksi – 
dataohjattu B2B-markkinointi tuo 
lisää myyntiä ja mitattavia tuloksia
Biitin Head of Marketing Jarmo Tuutin uusi kirja kertoo, 
kuinka markkinointi tuodaan liiketoiminnan ytimeen 
ja laitetaan tekemään mitattavia tuloksia. Kirja on 
ladattavissa ilmaiseksi Jarmon omalta sivustolta.

>> jarmotuutti.fi

https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/monikanavainen-b2b-myynti/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/crm-myynnin-johtamisessa/
https://www.biit.fi/hub/oppaat/myynti/monikanavainen-b2b-myynti/
http://www.jarmotuutti.fi/kirjat/vierailijasta-asiakkaaksi/
http://www.jarmotuutti.fi/kirjat/vierailijasta-asiakkaaksi/
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Pakotettu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
asiakas on ajanut autonsa lunastukseen tai 
konserni on määrännyt hänet käyttämään uutta 
järjestelmää. 

Suunniteltu tarkoittaa sitä, että vaihdat 
autosi joka kolmas vuosi tai 100,000 km välein. 
Olette hankkimassa uutta järjestelmää ja alatte 
kartoittamaan uutta vaihtoehtoa.

Innostettu tarkoittaa sitä, että joku muu 
on antanut herätteen. Uusi automalli tai 
rahoitustarjous. Uudet ominaisuudet, jotka 
tulevat ratkaisemaan ongelmia, joita et 
välttämättä edes tiennyt että sinulla on.

Tulosta tehdäkseen puhelinmyyjän tulisi 
tunnistaa nämä tilanteet ja soittaa asiakkaalle 
kun hänellä on tarve päällä – ja vielä oikealla 
viestillä. Kylmällä soittelulla tämä on hidasta, 
kallista ja turhauttavaa. Ja asiakas ei edes 
yleensä halua vastata puheluun.

High Velocity Sales 
esiteltiin ensimmäistä 
kertaa vuoden 
2018 Dreamforce-
tapahtumassa San 
Franciscossa.

Toimiiko puhelin-
myynti vielä? – High 
Velocity Sales tuo 
lisätehoja myyntiin
Asiakkaalla on kolme syytä ostaa. Joko hän on pakotettu 
ostamaan, hän suunnittelee ostonsa tai joku kolmas taho on 
saanut hänet innostumaan ostamisesta. Puhelinmyynnin tulisi 
tunnistaa nämä ja onnistua kontaktoimaan asiakas oikeaan 
aikaan.

Myös puhelinmyynnin johtamisessa 
on useita haasteita: kuinka valmennetaan 
myyjät ja opetetaan heille myyntipuhe? 
Mistä asiakaslistat tulevat? Miten pidetään 
huoli, että myyjät toimivat tehokkaasti? 
Miten varmistetaan, että asiakkaat ovat 
vastaanottavaisia?

Asiakkaat toimivat monissa eri kanavissa 
ja suosivat jotain kanavaa enemmän kuin 
toista. Kuinka yritys voi edistää hyvän 
asiakaskokemuksen syntymistä viestimällä 
ihmisten kanssa niissä kanavissa, joissa he 
haluavat?

Puhelinmyynnin sijaan puhutaankin usein 
inside salesista; siitä myyntitoiminnasta, 
joka tapahtuu etänä esimerkiksi puhelimen 
tai sähköpostin välityksellä. Tällaisen 
kokonaisuuden hallitseminen voi kuitenkin 
olla työlästä ja myyjillä kuluu aikaa asioiden 

/  L A U R I  K U R K I
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selvittelyyn ja eri järjestelmien välillä 
hyppimiseen.

Spring ‘19 Releasen yhteydessä 
julkaistu High Velocity Sales tuo 
käyttöön uuden työkalun, joka tuo 
puhelinmyyntiin merkittävästi 
lisätehoja automaation ja 
työnohjauksen kautta.

HIGH VELOCITY SALES 

KASVATTAA MÄÄRÄÄ, SUUNTAA 

JA LAATUA

Puhelinmyynnissä volyymin 
kasvattaminen on helppoa, sillä myyjä 
voi aina “luukuttaa” lisää. Tällöin 
haasteena kuitenkin on joko suunnan 
tai laadun kärsiminen: tehdään soittoja 
väärille kontakteille (suunta) tai 
yritetään kiirehtiä liikaa (laatu). Kuinka 
kasvattaa määrää suunnan tai laadun 
kärsimättä?

Ensimmäinen askel on auttaa 
puhelinmyyjää jokaisessa askeleessa, 
jotta hänen aikansa ei kuluisi 
rutiinityöhön. High Velocity Salesin 
avulla uuden liidin käsittely voisi 
näyttää esimerkiksi tältä:

1. Puhelinmyyjällä on näytön 
vasemmassa reunassa priorisoitu 
työjono, josta hän voi ottaa 
suoraan seuraavan liidin 
käsittelyyn. Työjono voi tulla 
esimerkiksi markkinoinnin  

automaatiojärjestelmä Pardotin 
kautta, jolloin liidistä on kerätty 
jo ennakkoon tietoa. Aikaa ei 
kulu sen miettimiseen, mitä tulisi 
seuraavaksi tehdä.

2. Järjestelmä kertoo kuinka liidi tulisi 
käsitellä. Esimerkiksi tiiminvetäjä 
on voinut rakentaa tiimiään 
varten työnkulun, joka kertoo, 
mitä missäkin välissä tulisi tehdä: 
soittaa puhelu, lähettää sähköposti 
vai jotain muuta? Työnkulku voi 
sisältää myös erilaisia ehtoja, kuten 
haarautuminen sen pohjalta, onko 
henkilö vastannut sähköpostiin vai 
ei.

3. Myyjällä on näkyvissä liidin 
aikaisempi vuorovaikutus yrityksen 
kanssa: onko hän esimerkiksi 
reagoinut markkinoinnin 
lähettämiin sähköposteihin?

4. Osalle liideistä kannattaa lähettää 
sähköpostia. Heille voi lähettää 

”Puhelin-
myynnissä 
volyymin 

kasvattaminen on 
helppoa, mutta 

tällöin haasteena 
on joko suunnan 

tai laadun 
kärsiminen”

High Velocity Salesin pääikkuna sisältää kaiken, mitä inside sales -toiminnossa työskentelevä myyjä tarvitsee. 
Vasemmasta reunasta löytyy työjono, seuraavista sarakkeista kontaktin tiedot, tämän toiminta sekä seuraava askel. 
Oikeasta reunasta löytyy Einstein-tekoälyn ikkunat.
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sähköpostin suoraan järjestelmästä. 
Myyjä saa nappia painamalla 
aloitettua uuden, oikealla 
viestipohjalla esitäytetyn viestin 
kirjoittamisen.

5. Jos myyjä soittaa liidille, saa hän 
eteensä työjonossa määritellyn 
puhelun käsikirjoituksen ja voi 
tehdä puheluun liittyvät kirjaukset 
järjestelmään.

6. Usein puhelu ohjautuu vastaajaan. 
Tällaisessa tilanteessa myyjä voi 
nappia painamalla jättää ennalta 
nauhoitetun viestin ja siirtyä 
käsittelemään seuraavaa liidiä 
järjestelmän jättäessä viestin 
vastaajaan hänen puolestaan.

7. Kontaktoinnin jälkeen myyjä 
voi nappia painamalla suorittaa 
ennalta nauhoitetun makron, jolloin 
kaikki yleiset työvaiheet hoituvat 
nappia painamalla. Tähän voi 
kuulua esimerkiksi sähköpostin 
lähettäminen ja liidin statuksen 
muuttaminen.

8. Onnistuneen puhelun jälkeen 
myyjä voi myös konvertoida 
liidin suoraan uudeksi tiliksi ja 
uudeksi myyntimahdollisuudeksi, 
joka ohjautuu oikealle henkilölle 
järjestelmässä.

Suurempi määrä laadun ja suunnan 
kärsimättä kuulostaa hyvältä. High 
Velocity Sales kuitenkin auttaa 
parantamaan myös laatua ja suuntaa 
monella eri tavalla.

Einstein lead scoring, eli Einstein-
tekoälyn tekemä liidien arviointi, 
auttaa varmistamaan sen, että 
myyjän aika kuluu vain parhaiden 
mahdollisten liidien käsittelyyn. 
Tekoälyn laskiessa taustalla, mitkä 
liidit ovat kontaktoimisen arvoisia, saa 
myyjä eteensä kyseiseen henkilöön 

liittyvää tietoa eri lähteistä. Näin 
hän kykenee vaivatta kohdentamaan 
viestinsä paremmin juuri kyseiselle 
henkilölle.

Samalla puhelinmyyjällä on 
automaattisesti käytettävissään 
oikeat puhelujen käsikirjoitukset 
ja mahdolliset asiakkaan esittämät 
vastaväitteet sekä ohjeet näiden 
varalta. Selkeän työnohjauksen 
ansiosta myyjä pääsee myymään 
täysillä päivästä yksi alkaen.

LI IKKEELLE TOIMINTAMALLIN 

MÄÄRITTELYSTÄ

Maailma on muuttunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana 
merkittävästi. Ihmiset eivät vastaa 
enää puheluihin tuntemattomista 
numeroista ja viestiminen on siirtynyt 
puhelimen sijaan enemmän erilaisiin 
tekstiviestipalveluihin. On selvää, että 
kymmenen vuotta vanhat työkalut ja 
toimintamallit eivät enää riitä.

Ensimmäinen askel onkin 
määritellä uudet toimintamallit: mistä 
esimerkiksi inside salesin käsittelemät 
liidit syntyvät? Tarvitaanko tätä varten 
markkinoinnin automaatiota? Millaista 
osaamista ja prosesseja se vaatii? Mikä 
puhelinmyyjän tavoite on? Tuoda 
myynnille lisää myyntimahdollisuuksia 
vai tehdä suoraan kauppaa?

Tämän jälkeen kannattaa lähteä 
liikkeelle yhdestä prosessista, johon 
High Velocity Sales otetaan mukaan. 
Saatujen oppien avulla järjestelmän 
käyttöä on helppo lähteä laajentamaan 
myös muihin myyntiprosesseihin.

High Velocity Sales auttaa 
päivittämään vanhat toimintamallit 
2020-luvulle. Samalla puhelinmyynti-
nimike voidaan laittaa vaihtoon inside 
salesin tullessa tilalle.

Lauri Kurki 
lauri.kurki@biit.fi 
Head of Sales Solutions, Biit

Muun muassa Mercurin 
konsulttina kokemusta 
myynnistä ja myynnin 
johtamisesta keränneellä Laurilla 
on vahva kokemus myynnistä ja 
myynnin konsultoinnista. Myynti 
ja markkinointi ovat hänen 
intohimojaan. Erityisesti nopeasti 
muuttuva ostokäyttäytyminen, 
tekoäly ja pelillistäminen 
myynnissä ja myynnin 
johtamisessa.

Inside sales tarkoittaa myyntiä, 
joka tapahtuu etänä, esimerkiksi 
puhelimen tai verkon välityksellä, 
sen sijaan, että myyjä tapaisi 
asiakkaan henkilökohtaisesti. 
Pelkän puhelinmyynnin lisäksi 
inside sales -toiminta voi sisältää 
esimerkiksi verkon välityksellä 
näytettäviä tuotedemoja tai 
-esittelyitä.

K I R J O I T T A J A

mailto:lauri.kurki%40biit.fi?subject=
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Tilausmalli sopiikin monenlaisille 
yrityksille ja maailmalla sitä on hyödynnetty 
innovatiivisesti.

Kun ikoninen kitaravalmistaja Fender 
huomasi, että valtaosa uusista asiakkaista 
lopetti soittoharrastuksen ensimmäisen vuoden 
jälkeen, he toivat markkinoille tilausmalliin 
perustuvat videotutoriaalit. Niiden myötä 
yhä useampi instrumentin hankkinut jatkoi 
soittamista myös alkuinnostuksen laannuttua ja 
yritys alkoi saada tuloja uudesta kanavasta.

Tilausmalliin perustuvasta liiketoiminnasta 
tuleekin menestyksekästä vasta, kun asiakkaat 
saadaan sitoutumaan yritykseen pitkäksi aikaa. 
Tämä vaatii muutakin kuin loistavan tuotteen 
tai palvelun tarjoamista.

SALESFORCE CPQ UUSI I  T ILAUKSET 

AJALLAAN

Jotta uudelleenmyyntimahdollisuudet eivät 
karkaa käsistä, asiakkuuksia ja tilausjaksojen 

Prosessien automati-
soinnilla vältetään tilaus-
mallin sudenkuopat
Tilausliiketoimintamalli on yksi nopeimmin kasvavista 
liiketoimintamalleista myös B2B-puolella. Aikakauslehdet ja 
Netflix ovat kaikille tuttuja esimerkkejä tilausliiketoiminnasta. 
Microsoft ja Adobe ovat puolestaan esimerkkejä yrityksistä, jotka 
kipuilivat vuosia kehityksen kanssa ennen kuin ottivat käyttöön 
määräaikaiset tilaukset. Muutos oli lopulta mukana siivittämässä 
Microsoftia takaisin maailman arvokkaimpien yritysten 
joukkoon.

erääntymistä on pystyttävä seuraamaan 
luotettavasti ja vaivattomasti. Tilausmallissa 
laskutussykli voi olla myös muu kuin 
kuukausittainen. Esimerkiksi vuodeksi tehty 
tilaus voidaan maksaa kerralla tai muutamassa 
erässä. 

Monissa yrityksissä määräaikaisiin 
sopimuksiin liittyviä tietoja 
hallinnoidaan edelleen manuaalisesti 
taulukkolaskentaohjelmalla, mikä synnyttää 
ylimääräistä päänvaivaa. 

Lukuisat eri tilausskenaariot lisäävät 
hallittavan datan määrää, mikä tarkoittaa sitä, 
että myös virhelyöntien tai kriittisten tietojen 
katoamisen riski kasvaa. Jos sopimusjatkumo 
katkeaa erehdyksen seurauksena, voi se 
pahimmillaan tarkoittaa tyytymättömän 
asiakkaan siirtymistä kilpailijan tuotteen 
käyttäjäksi.

/  PA U L  M C  N A M A R A
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Salesforce CPQ helpottaa 
määräaikaisten sopimusten hallintaa 
ja huolehtii niiden uusimisesta. Kun 
järjestelmään kirjattu sopimuksen 
päättymispäivä lähestyy, se lähettää 
automaattisen ilmoituksen ja asiakas 
saa sähköpostiinsa uuden sopimuksen 
voimassa oleviin tilaustietoihin 
perustuen. Tämän seurauksena myös 
mahdollisista sopimusmuutoksista 
päästään neuvottelemaan hyvissä ajoin 
ennen uuden tilausjakson alkamista. 

TAKUUAIKOJEN JA 

PALVELUSOPIMUSTEN 

TOTEUTUMISEN SEURANTA 

HELPOTTUU

Monet CPQ:n ominaisuuksista 
tukevat tilausliiketoiminnan 
pyörittämistä. Valikoimissa olevia 
tuotteita voidaan esimerkiksi 
ryhmitellä ja tilaukseen voidaan 
lisätä uusia tuotteita myös kesken 
tilausjakson. CPQ soveltuu 
myös takuuaikojen seurantaan ja 
palvelusopimuksille. 

Esimerkiksi hissejä valmistava yritys 
voi hyödyntää sitä myyntisopimuksiin 
kirjattujen ylläpitotoimenpiteiden 
hallinnoinnissa, jolloin pakolliset 
huoltotyöt suoritetaan aina ajallaan. 
Toisaalta asiakkaalle saadaan välitettyä 
ajoissa tieto takuuajan päättymisestä 
ja samalla pystytään tarjoamaan uutta 
takuumallia.

Oikein valitut työkalut auttavat 
yritystä palvelemaan asiakkaitaan 
parhaalla mahdollisella tavalla, 
jolloin he suurella todennäköisyydellä 
sitoutuvat yrityksen tuotteeseen. 
Toisaalta kyse on myös siitä, millaisten 
asioiden hoitamiseen ihmisten 
kannattaa käyttää työaikaansa. 
Nykyaikainen teknologia mahdollistaa 
sen, ettei meidän tarvitse enää 
suorittaa rutiininomaisia tehtäviä 
virhelyöntien pelossa. Prosessien 
automatisointi vapauttaa ihmiset 
kohdistamaan täyden työpanoksen 
sinne, missä se tuottaa enemmän 
lisäarvoa. 

Salesforce CPQ
Lyhenne CPQ tulee sanoista Configure, Price ja 
Quote. Salesforce CPQ on Salesforcen vuonna 2015 
hankkima, Sales Cloudin kylkeen saatava työkalu, joka 
tilausliiketoimintamallin tehostamisen lisäksi auttaa 
myyjiä esimerkiksi monimutkaisten tai useita erilaisia 
osia sisältävien tuotteiden hinnoittelun ja konfiguroinnin 
kanssa.

Yksinkertainen esimerkki on tietokoneen konfigurointi 
ostamisen yhteydessä: jos käyttäjä voi valita itse 
esimerkiksi prosessorin, näytön, näytönohjaimen, 
muistit, kovalevyn ja muita lisäosia, nousee erilaisten 
mahdollisten yhdistelmien lukumäärä valtavaksi. CPQ-
työkalu helpottaa tällaisen kokonaisuuden hallintaa 
merkittävästi.

Puhuttaessa esimerkiksi teollisuuden käyttöön 
myytävistä koneista, voi erilaisten räätälöitävien 
ominaisuuksien määrä nousta vielä merkittävästi 
korkeammaksi. CPQ:n avulla myyjä voi tehdä asiakkaalle 
oikeat ominaisuudet sisältävän tarjouksen hetkessä.

Paul Mc Namara 
paul.mcnamara@biit.fi 
Senior Consultant, Biit

Paul on työskennellyt lähes 30 
vuotta ohjelmistokehityksen 
parissa, josta viimeiset 20 vuotta 
CRM-ratkaisujen kanssa. Paulilla 
on kokemusta eri toimialoilta 
myös Salesforcen CPQ-työkalun 
käyttöönottojen osalta.

K I R J O I T T A J A

Lisätietoa CPQ-työkalusta muun muassa  
Salesforcen sivuilta:

www.salesforce.com/products/cpq/overview/

mailto:paul.mcnamara%40biit.fi%20?subject=
https://www.salesforce.com/products/cpq/overview/
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Account Executivena työskentelevä Patrik 
Ros on työskennellyt Salesforcella jo lähes 
kymmenen vuotta. Hänen aloittaessaan 
yrityksessä oli isoille yrityksille tyypillinen 
haaste erilaisten prosessien kanssa: yrityksestä 
löytyi useita keskitettyjä tukitoimintoja, joiden 
tarjoama tieto oli monessa eri paikassa, ja joilta 
pyydettiin apua tiketeillä eli tukipyynnöillä.

– Tukipyynnön tekeminen oli usein 
haastavaa: oikean jonon löytäminen oli usean 
valikon takana ja tuntui, että valinta meni aina 
väärin, Ros kertoo.

Vuonna 2016 sisäiseen käyttöön lanseerattu 
Concierge-työkalu toi apua tähän ongelmaan 
ja sen avulla tikettien määrä putosi jopa 
40 prosenttia ja uusien työntekijöiden 
onboarding tehostui huomattavasti. Ask 
Astro rakennettiin vastaavaksi työkaluksi, 
mutta sisäisten toimintojen sijaan se keskittyy 
auttamaan varsinaisen työn tekemisessä, kuten 
myyntiprosessien kanssa.

Ask Astro nopeuttaa 
prosesseja ja vähentää 
tikettejä vastaamalla 
käyttäjän kysymyksiin
Varsinkin monissa isoissa organisaatioissa eri prosesseihin 
liittyvää tietoa on useassa eri paikassa. Salesforcen 
tekoälyavusteinen Ask Astro kehitettiin alunperin Salesforcen 
sisäiseen käyttöön auttamaan tällaisten tilanteiden kanssa.

MYYJÄT KYSYVÄT AINA SAMOJA ASIOITA

Monissa isoissa organisaatioissa myyntiin 
liittyy useita erilaisia tukitoimintoja, 
jotka yrityksen on järkevää keskittää. 
Kansainvälisissä yrityksissä tukifunktio on 
harvoin fyysisesti samassa paikassa – tai edes 
samassa maassa – kuin myyjät. Yritysten 
haaste on se, kuinka voidaan varmistaa, että 
myyntitiimit saavat tarpeellisen tuen ympäri 
maailmaa.

– Myyjillä oli usein kysyttävänä samoja 
kysymyksiä: Kuinka uuden asiakkaan 
luottotietojen tarkistus tehdään? Missä tietyn 
tuotteen hintalistat ovat? Mistä haetaan oikea 
allekirjoitus sopimukseen? Nämä ovat vain 
pari esimerkkiä. Vastaukset saattoivat olla 
useissa eri formaateissa riippuen kyseisestä 
tukifunktiosta, Ros kertoo tilanteesta.

Salesforce kehitti Ask Astron vastaamaan 
tähän haasteeseen: sen sijaan, että käyttäjä 

/  J A R M O  T U U T T I
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lähtisi tekemään uutta tikettiä jostain 
muualta, tiketit tehdään aina Ask 
Astron kautta. Käyttäjä klikkaa 
kuvaketta ja kirjoittaa kysymyksensä 
kenttään. Ask Astro hakee vastausta 
useista tietolähteistä ja usein vastaus 
löytyy suoraan. Mutta jos ei löydy, voi 
käyttäjä luoda uuden tiketin.

– Yrityksillä on olemassa lukuisia eri 
tietolähteitä ja FAQ:ita eri paikoissa. 
Kaikkea ei haluta, eikä välttämättä edes 
kannata tuoda suoraan Salesforceen. 
Ask Astro osaa hakea tiedon eri 
paikoista ja näyttää sen käyttäjälle 
selkeässä muodossa, Ros kuvailee 
sovelluksen toimintaa.

Samalla kun käyttäjät esittävät 
Ask Astrolle kysymyksiä, kertyy 
järjestelmään tietoa siitä, mitä asioita 
ihmiset hakevat. Tämän datan avulla 
tukitiimit voivat löytää trendejä ja 
tuottaa ohjeita yleisimmin haettuihin 
kysymyksiin.

EI VAIN MYYNNILLE

Ask Astro rakennettiin Salesforcen 
oman myynnin työkaluksi: sen 
ansiosta myyjä voi kysyä prosessiin 
liittyviä kysymyksiä ja saa vastauksen 
nopeammin kuin aikaisemmin. 
Myynnin lisäksi Ask Astroa voi käyttää 
käytännössä missä tahansa prosessissa, 
kuten asiakaspalvelussa.

– Eräällä asiakkaalla oli paljon 
tuotteita, eivätkä asiakaspalvelijat 
voineet mitenkään tuntea kaikkia 
tuotetietoja ulkoa. He joutuivat 
päivittäisessä tikettien ratkomisessa 
palaamaan tuotetietoihin useita 
kertoja, joten tähän kului aikaa, 
kertoo Biitin toimitusjohtaja Ikla 
Puustinen.

Kaiken tuotetiedon siirtäminen 
Salesforcen Knowledge Baseen ei ollut 
tässä tilanteessa järkevä ratkaisu, joten 
avuksi otettiin Ask Astro.

– Asiakaspalvelijat voivat tehdä Ask 
Astron kautta kyselyitä ratkoessaan 
tikettejä poistumatta Salesforcesta. 
Tämä nopeuttaa asiakaspalvelun 
toimintaa selkeästi, Puustinen kertoo 
sovelluksen hyödyistä.

Myös Ros keksii nopeasti kokonaan 
uuden käyttökohteen Ask Astrolle:

– Otetaan esimerkiksi kauppa, 
jossa työntekijöiden vaihtuvuus on 
yleensä melko suurta. Kuinka uudet 
työntekijät saadaan nopeammin 
mukaan? Jos uusi työntekijä voi 
kysyä suoraan kysymyksiä Ask 
Astrolta mobiililaitteen avulla, pääsee 
hän nopeammin vauhtiin uudessa 
roolissaan.

ASK ASTRO VOIDAAN TUODA 

NYKYISEN PROSESSIN PÄÄLLE

Jos Ask Astro halutaan ottaa 
käyttöön organisaatiossa, on 
ensimmäiseksi selvitettävä, missä eri 
paikoissa tietoa on tallennettuna ja 
mitä tiketöintijärjestelmiä yriyksellä on 
käytössään. Monesti dataa voi olla eri 
paikoissa liikaa perinteiselle intranetin 
haulle.

– Eri funktioilla voi olla eri 
tiketöintijärjestelmiä, mutta näitä ei 
tarvitse korvata. Ask Astro voi ohjata 
käyttäjän oikeaan järjestelmään, jos 
tarve tälle nousee, Ros kertoo.

Työntekijän kannalta tärkeintä on 
helppokäyttöisyys. Työntekijöiden 
ohjaaminen käyttämään Ask Astroa on 
kuitenkin Rosin kokemusten mukaan 
helppoa:

– Aluksi suljetaan vanhat kanavat 
ja tiketin voi tehdä vain Ask Astron 
kautta. Sen käyttö on niin helppoa ja 
vastaukset löytyvät niin usein suoraan, 
ettei meillä ongelmia ole ilmennyt.

Ask Astro on Salesforce-näkymän 
päällä leijuva ja siirrettävä kuvake, 
joka avaa työpöytänäkymän 
päälle liikuteltavan ikkunan. 
Hakukenttään voi kirjoittaa 
kysymyksensä ja Ask Astro 
etsii vastauksia useista eri 
tietolähteistä. Käyttäjä ei itse 
huomaa eroa eri tietolähteistä 
tulevien vastausten välillä.

Kiinnostuitko 
Ask Astrosta?
Haluatko mukaan pilot-
ohjelmaan, johon etsimme 
kahta tai kolmea asiakasta, joille 
lähdemme ottamaan käyttöön 
Ask Astroa? Ota yhteyttä 
suoraan Iklaan:  
ikla.puustinen@biit.fi.

K I I N N O S T U I T K O ?

mailto:ikla.puustinen%40biit.fi?subject=


2 4 B I I T  F I I D  S P R I N G  ‘ 1 9

”Data kertoo asioita yrityksen historiasta. 
Kun ymmärretään, mitä aiemmin 
on tapahtunut joko yrityksen sisällä 
tai markkinoilla laajemmin, voidaan 
siihen tietoon nojaten tehdä päätelmiä 
tulevaisuudesta ja asettaa liiketoiminnalle 
uusia tavoitteita.”
/  M A R K U S  A L I T A L O,  D E N - K O N S E R N I
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– Data kertoo asioita yrityksen historiasta. 
Kun ymmärretään, mitä aiemmin on tapahtunut 
joko yrityksen sisällä tai markkinoilla 
laajemmin, voidaan siihen tietoon nojaten 
tehdä päätelmiä tulevaisuudesta ja asettaa 
liiketoiminnalle uusia tavoitteita, DEN-
konsernin myyntijohtaja Markus Alitalo 
sanoo.

Yrityksen toimitiloja käyttävät monenlaiset 
ihmiset. Alitalon mukaan joukossa on paljon 
esimerkiksi auto- ja käsityöharrastajia sekä 
mikroyrittäjiä. Tilojen kysyntä kasvaa, kun 
kaupungistuminen ajaa ihmisiä asumaan 
entistä ahtaammin eikä pienissä asunnoissa 
riitä tilaa harrastustoiminnalle.

Jotta liiketoiminta kehittyisi kysynnän 
mukana, Alitalo pitää tärkeänä, että koko 
myyntiputkea pystytään tarkastelemaan 
numeroiden valossa.

– Datan myötä ymmärretään, miten ja 
mistä kanavista liidejä tulee ja mikä prosentti 

Data auttaa Talliosakkeen 
myyjiä kehittymään 
työssään
Maailmaan syntyy koko ajan dataa, jonka avulla päästään 
kiinni eri ostajaryhmien käyttäytymisen taustalla vallitseviin 
motiiveihin. Toimitiloja myyvä ja vuokraava Talliosake on 
alkanut hyödyntää dataa myynnin johtamisen työkaluna.

niistä tavoitetaan tietyllä keinolla, esimerkiksi 
soittamalla. Samoin nähdään se, kuinka monta 
prosenttia puheluista jatkuu tapaamiseen ja 
päättyy lopulta kauppaan.

Aina kokonaiskuvan näkeminen ei ole ollut 
yhtä helppoa. Salesforcen käyttöönotto toi 
kuitenkin avun liidien jälkeisten tapahtumien 
hahmottamiseen.

AKTI IVINEN LI IDIEN SEURANTA TUKEE 

MYYNNIN KEHITTÄMISTÄ

Talliosake on osa DEN Finlandia, 
jonka muita brändejä ovat Designtalo, 
Finnlamelli ja Ainoakoti. Aiemmin 
koko konsernissa käytettiin kolmea eri 
asiakkuudenhallintajärjestelmää. Kun 
yhtenäisen CRM-järjestelmän käyttöönotosta 
päätettiin, haluttiin löytää aktiivisen liidien 
seurannan ja myyntiprosessin kehittämisen 
mahdollistava ratkaisu. 

– Päivittäisessä datalla johtamisessa on 
eri tasoja. Myynnin johdossa seurattavia 

/  S U V I  L I N D S T R Ö M

DEN-konsernin 
myyntijohtaja 
Markus Alitalo.
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mittareita voivat olla esimerkiksi 
tietyn aikavälin kauppamäärät tai 
vuokrausmäärät. Salesforcen avulla 
pystymme näkemään myös sen, kuinka 
kauan liidin syntymisestä meni aikaa 
ostopäätöksen tekemiseen. Vasta kun 
nähdään kattavasti koko myyntiketju, 
ymmärretään kokonaisuudessaan se, 
miten hyvin yrityksellä menee, Alitalo 
sanoo.

Toinen selkeä muutos oli 
vuokrattavien tilojen statuksen 
seurannan helpottuminen. Koska 
uusi järjestelmä toimii myös 
mobiililaitteella, on ajantasainen tieto 
koko ajan myyjien saatavilla.

– Talliosakkeella on toimitiloja, 
joiden vuokraaminen onnistuu jopa 
tunniksi tai päiväksi kerrallaan. 
Uudessa järjestelmässä tilojen status 
päivittyy reaaliajassa, mikä helpottaa 
myyjien työtä. Samalla järjestelmään 
kertyy entistä monipuolisempaa tietoa 
siitä, millaiset ihmiset toimitilojamme 
käyttävät.

DATAOHJATUN MYYNNIN 

MITTARISTO PALJASTAA 

ONNISTUMISET JA 

KEHITTÄMISKOHTEET

Vaikka yrityksen koko 
myyntiprosessi on nyt sähköinen, 
pitää Alitalo tärkeänä, että asiakas 
saa aina parasta mahdollista palvelua. 
Tämä vaatii myyjiltä halua aktiivisesti 
kehittää omaa työtään.

Käyttöönotettuun järjestelmään 
rakennettiin erillinen dataohjatun 
myynnin mittaristo, jonka avulla 
myyntiputken lukuja voidaan 
tarkastella sekä yritystasolla että 
yksittäisen myyjän osalta. Alitalon 
mielestä dataa pitäisikin hyödyntää 
rohkeammin myös työntekijöiden 
kehityskohteiden määrittelyyn.

– Myyjien työpanos ratkaisee 
sen, mikä kauppa loppujen lopuksi 
toteutuu. Siksi on tärkeää nostaa 
heidän osaamisensa kehittäminen 
kaiken keskiöön. Jotkut myyjät 
ovat parempia tekemään kauppaa 
puhelimessa ja toiset tapaavat 
asiakkaan mieluiten kasvotusten. Kun 
dataa ymmärretään riittävän hyvin, 
voidaan siitä nähdä ne osa-alueet, joilla 
yksittäinen myyjä pystyy kehittymään. 
Talliosakkeen jokainen myyjä voi 
seurata omaa mittaristoaan ja nähdä, 
millaista tulosta on tehnyt.

Dataa ei kuitenkaan pidä päästää 
isännän saappaisiin.

– Puhutaan sitten myyntiprosessin 
kehittämisestä tai yksittäisen myyjän 
kehittämiskohteiden paikantamisesta, 
data on vain apuväline eikä itsessään 
kerro ratkaisuja ongelmiin. Se 
vain tukee ihmisiä parempien 
toimintatapojen suunnittelussa, Alitalo 
muistuttaa.

Hän kuitenkin kannustaa yrityksiä 
hyppäämään digitalisaatiokelkan 
kyytiin:

– Suomalaisyrityksissä datan 
hyödyntäminen myynnin johtamisessa 
ja myyntiprosessien kehittämisessä 
on vielä lapsenkengissä. Jotta 
asiakasymmärrys kasvaa ja 
liiketoimintaa viedään oikeaan 
suuntaan, on uskallettava ottaa 
seuraava askel. Vaikka Salesforcen 
käyttöönotosta on alle vuosi, olemme jo 
huomanneet, miten päivittäin kertyvä 
data auttaa meitä ymmärtämään 
asiakkaan tarpeita entistä paremmin.

”Vaikka 
Salesforcen 

käyttöönotosta on 
alle vuosi, olemme 

jo huomanneet, 
miten päivittäin 

kertyvä data 
auttaa meitä 

ymmärtämään 
asiakkaan 

tarpeita entistä 
paremmin.”

Lisätietoa 
dataohjatusta 
myynnistä?
Jos haluat lisätietoa 
dataohjatusta myynnistä ja 
esimerkiksi nähdä, miltä 
nykypäivän myynnin johtamisen 
mittaristot (dashboard) 
näyttävät, ota yhteyttä Antti 
Uittamoon:

antti.uittamo@biit.fi

K I I N N O S T U I T K O ?

mailto:antti.uittamo%40biit.fi?subject=


Salesforce Platform
Olli Timperi 
olli.timperi@biit.fi 
+358 40 534 0295

Myynti
Lauri Kurki 
lauri.kurki@biit.fi 
+358 44 285 8911

Markkinointi
Mikko Pirinen 
mikko.pirinen@biit.fi 
+358 50 403 3358

Palvelu
Antti Kuhmonen 
antti.kuhmonen@biit.fi 
+358 50 590 3497

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Jokaisella kohtaamisella on merkitystä. Voittava asiakas  kokemus kuitenkin vaatii taustalleen 
asiakas  keskeisen organisaation ja oikeat työkalut. Nostamme asiakas kes keisyytesi uudelle 
tasolle ja autamme sinua johtamaan tiedolla, hyödyntäen Salesforcen ratkaisuja.

Biit Oy on Salesforcen teknologioita toimituksissaan hyödyntävä konsultointi- ja palveluyritys. Autamme asiakkaitamme 
kehittymään asiakaskeskeisiksi yrityksiksi johtavien teknologioiden käyttöönoton lisäksi tukemalla asiakkaan organisaation 
muutosta.

Jokaisella kohtaamisella on merkitystä

Ketterä
Ketteryys on rakennettu syvälle 
Biitin DNA:han perustamisesta 
lähtien. Ketterien menetelmien 
ansiosta ratkaisut saa käyttöön 

aikaisemmin ja pienemmällä 
riskillä.

Läsnä
Työskentelemme lähtökohtaisesti 
aina asiakkaan tiloissa asiakkaan 

henkilöstön kanssa yhdessä. 
Näin asiat etenevät ripeästi ja 

kommunikaatio pelaa.

Osaava
Panostamme erityisen paljon 
henkilöstömme koulutukseen, 
joka näkyy mm. suurimpana 

määränä Salesforce-
sertifikaatteja Suomessa 

suhteessa henkilöstön määrään.

Biit on...



Biit HUB
Sukella syvemmälle Salesforcen maailmaan
Julkaisemme Biit HUB:ssa säännöllisesti 
sisältöä Salesforen ekosysteemistä. Pysy ajan 
tasalla – käy Biit HUB:ssa ja tilaa uutiskirje.

>> www.biit.fi/hub

Biit Oy
www.biit.fi
+358 9 4282 7666
sales@biit.fi

http://bit.ly/2RKWcD0
http://bit.ly/2RKWcD0

