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Muuttuvassa maailmassa 
CRM ei ole koskaan valmis

Syyskuussa uutisoitiin maailman vanhimman 
matkanjärjestäjä Thomas Cookin konkurssista. 
Taustalla on tyypillinen tilanne, jossa yritys ei kyennyt 
reagoimaan kuluttajien muuttuvaan käyttäytymiseen. 
Tämä on vain yksi esimerkki niistä lukuisista paineista ja 
muutoksista, joita yritys nykypäivän nopeasti muuttuvassa 
liiketoimintaympäristössä kohtaa.

Asiakkaiden käyttäytymisen muutosten lisäksi yrityksen 
toimintaan vaikuttavat muun muassa kilpailijoiden 
tekemiset, yhteiskunnalliset ja lainsäädännölliset 
muutokset, teknologiset muutokset ja yrityksen omat 
sisäiset muutokset. Opimme kuitenkin jatkuvasti uusia 
asioita ja löydämme esimerkiksi tapoja tehostaa toimintaa.

Fiidinkin taustalla on yksi esimerkki muutoksesta: 
teknologian kehittyminen mahdollistaa asioiden 
tekemisen paremmin. Aina kyse ei ole 
isosta disruptiosta, vaan siitä, että 
järjestelmään tuodaan uusia 
ominaisuuksia, jotka voivat 
esimerkiksi nopeuttaa työskentelyä 
tietyllä osa-alueella. Näitä uusia 
ominaisuuksia Salesforce julkaisee 
kolme kertaa vuodessa.

Nopeasti muuttuvassa 
maailmassa yrityksen 
tietojärjestelmät eivät voi jämähtää 
tiettyyn hetkeen, vaan niitä 
on kehitettävä jatkuvasti. Sekä 
isossa kuvassa, kuten valinnat 
eri järjestelmien väleillä, että 
pienemmässä kuvassa, eli käytössä 
olevien järjestelmien kehittäminen. 
Näin myös järjestelmään tehdyistä 
investoinneista saadaan enemmän 
irti, jos jo hankitusta järjestelmästä 
saadaan pienellä vaivalla lisähyötyjä.

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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”Koskaan ei ole tullut 
tilannetta vastaan, jossa 
asiakas tietää tarkasti 
mitä parin vuoden päästä 
tapahtuu.”
/  H E L I  L E P PÄ H A A R A ,  B I I T  O Y
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Biitin asiakaspalvelusta vastaava Heli 
Leppähaara on tehnyt lähes koko uransa 
asiakaspalvelutyötä. Biit on neljäs yritys, jossa 
hän työskentelee asiakaspalvelun kehittämisen 
ja päällikön tehtävissä. Biitille kehitetty 
asiakaspalvelun malli poikkeaa siitä, mitä 
Leppähaara on aikaisemmin nähnyt.

– Kun normaalisti asiakaspalvelu keskittyy 
tukipyyntöjen ratkomiseen, Biitin mallissa 
on mukana järjestelmän pienkehitystä 
ja asiakkaiden auttamista laajemmassa 
mittakaavassa, Leppähaara kertoo.

Tällainen malli sopii Leppähaaran mukaan 
paremmin maailmaan, jossa tarpeet ja 
järjestelmät muuttuvat nopeasti.

Heli Leppähaaralla 
on pitkä kokemus 
asiakaspalvelun 
johtamisesta ja 
kehittämisestä.

Yritykselle paras 
CRM ei näytä kahden 
vuoden päästä  
samalta miltä nyt

JÄRJESTELMÄN ON TUETTAVA HENKILÖN 

TEKEMÄÄ TYÖTÄ

Asiakaspalvelussa työskennellessään 
Leppähaara on nähnyt järjestelmien 
merkityksen sujuvassa töiden tekemisessä.

– Järjestelmä on asiakaspalvelijan tärkein 
työkalu, josta hänen on kyettävä näkemään 
kaikki tarpeellinen tieto yhdestä paikasta. 
Asiakas turhautuu, jos hän joutuu käymään 
samat keskustelut läpi useaan kertaan. 
Huonot järjestelmät eivät mahdollista hyvää 
asiakaskokemusta ja henkilöstön aika kuluu 
tiedon metsästykseen eri järjestelmistä 
ja eri ihmisiltä, eikä niinkään asiakkaan 
palvelemiseen.

Yrityksissä löytyy koko ajan uusia tapoja kehittää tuottavuutta 
ja tuloksentekomallia. Myös CRM:n on mukauduttava näihin 
muutoksiin. Se CRM, joka tänään täyttää yrityksen tarpeet, vaatii 
jatkuvaa kehittämistä täyttääkseen tarpeet vielä kahden vuoden 
päästäkin.
/  J A R M O  T U U T T I
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MUKAUTUUKO JÄRJESTELMÄ 

YRITYKSEEN VAI YRITYS 

JÄRJESTELMÄÄN?

Leppähaaran mukaan on erityisen 
tärkeää, että käyttäjä mieltää saavansa 
hyötyä järjestelmästä. Jos se koetaan 
vain raportointityökaluksi, ei näin käy 
ja käyttäjä alkaa keksiä omia tapojaan 
tehdä töitä tai palaa takaisin vanhoihin 
työtapoihin. Tämä näkökulma on 
hänen mukaansa tärkeä huomioida heti 
alusta asti.

– Jotta uusi CRM saadaan 
juurrutettua käyttöön, ihmiset pitää 
sitouttaa jo ideointivaiheessa.  Kun 
itse saa kehittää omaa työtänsä ja 
työkalujaan, sitoutuu työkalujen 
käyttämiseen paljon paremmin.

Aina henkilöstön sitouttaminen 
aikaisessa vaiheessa ei kuitenkaan 
ole ollut mahdollista. Yksi yleinen 
Leppähaaran eteen tullut haaste 
on ollut käytettävän järjestelmän 
jäykkyys: sen sijaan, että järjestelmä 
tukisi yrityksen toimintamalleja, 
onkin yrityksen ja ihmisten itse 
mukauduttava järjestelmään.

Oli kyse sitten asiakaspalvelusta tai 
esimerkiksi myynnistä, toimintatavat 
kuitenkin muuttuvat jatkuvasti.

– Sen lisäksi että on jatkuva paine 
sopeutua ulkopuolisiin muutoksiin, 
yrityksissä opitaan myös tekemään 
asioita tehokkaammin ja paremmin. 
Ehkä uusi toimintamalli nopeuttaa 
prosessia tai automatisoi osan siitä ja 
säästää aikaa. Tai ehkä uusi tuote tai 
palvelu vaatii uusia toimintatapoja, 
Leppähaara kertoo järjestelmiin 
kohdistuvasta paineesta.

– Koskaan ei ole tullut tilannetta 
vastaan, jossa asiakas tietää tarkasti 
mitä parin vuoden päästä tapahtuu. 
Järjestelmät on rakennettava sen 
hetken tarpeeseen. Lisäksi järjestelmiä 
kehitetään koko ajan ja niihin tuodaan 
jatkuvasti uusia ominaisuuksia.

Kun muutoksia on tapahtunut 
riittävästi, on Leppähaaran mukaan 
vaarana se, että kaksi vuotta sitten 
käyttöönotettu järjestelmä ei enää tue 
nykyistä tekemistä. Asiakaspalvelija 

joutuu taas etsimään tietoa eri 
paikoista ja myyjä keksimään 
omat kömpelöt tapansa syöttää 
tietoja järjestelmään – jos edes 
vaivautuu yrittämään. Myyjän aika ja 
keskittyminen suuntautuvat tuloksen 
tekemiseen, eikä järjestelmän käyttö 
tai ylläpitäminen saa viedä liikaa aikaa 
tai resursseja. Muuten vaarana on, että 
myyjä alkaa hiljalleen toimimaan niin 
kuin ennenkin ja asioiden kirjaaminen 
järjestelmään jää tekemättä.

Kun dataa ei saada järjestelmään 
riittävän laadukkaana tai ollenkaan, 
ei sitä voida hyödyntää myöskään 
johtamisessa.

– Prosessit tuottavat jatkuvasti 
dataa. Jotta tiedolla johtaminen 
olisi mahdollista, on tämä data 
saatava talteen määrämuotoisena. 
Tämän kautta raportit ja mittaristot 
voivat antaa reaaliaikaisen näkymän 
yrityksen tilanteeseen ja tuloksen 
muodostumiseen, Leppähaara avaa 
datan merkitystä tiedolla johtamiseen.

Leppähaaran mukaan tyypillisessä järjestelmäprojektissa loppukäyttäjän alkuinnostus laantuu ajan myötä. Ottamalla säännöllisesti 
käyttöön uusia hyödyllisiä ominaisuuksia tätä innostusta ja sen myötä käyttöastetta saadaan ylläpidettyä ja kasvatettua.
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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

– Olen törmännyt järjestelmiin, 
jotka vaativat yrityksen sopeutumista 
niihin. Salesforcessa paras juttu on 
se, että Salesforce saadaan tukemaan 
sinun prosessejasi. Salesforce 
skaalautuu todella moniin erilaisiin 
asiakastarpeisiin, Leppähaara kertoo.

Esimerkiksi eräällä asiakkaalla 
oli Leppähaaran mukaan tarve, että 
kentällä olevan myyjän täytyy nähdä 
kartasta, mihin hänen on mentävä 
seuraavaksi. Mobiilisovelluksenkin sai 
muokattua tässä tilanteessa käyttäjän 
tarpeisiin.

– Kyse ei ole pelkästään siitä, että 
lisätään johonkin paikkaan uusi kenttä, 
vaan siitä, miten järjestelmä saadaan 
tukemaan käyttäjän päivittäistä työtä 
– tuomaan hyötyä työntekijälle ilman, 
että kaikkea kuitenkaan joudutaan 
koodaamaan tyhjästä isolla vaivalla.

Kun järjestelmään saadaan 
säännöllisesti itse ideoituja ja työtä 
helpottavia uusia ominaisuuksia, 
ei Leppähaaran mukaan käyttäjien 
alkuinnostus hiivu niin helposti. 
Jatkuva kehittäminen on otettava 
osaksi päivittäista johtamista ja arkea. 

JATKUVAA ASIAKKAAN 

AUTTAMISTA

Pienkehityksen yhdistäminen 
tukipalveluun onkin Leppähaaran 
mukaan luonnollinen osa 
kokonaisuutta, jossa asiakkaalle ei 
vain haluta toimittaa jotain, vaan 
auttaa tätä myös hyödyntämään 
järjestelmää liiketoimintatavoitteiden 
saavuttamisessa.

– Tässä liiketoiminnassa, kun 
asiakkaalle myydään projekti, tehdään 
se aina siihen kulloiseen hetkeen ja 
tilanteeseen. Tuotetta pitää kehittää 
jatkuvasti eteenpäin, jotta asiakas saa 
siitä jatkuvaa hyötyä. On luonteva osa 
palvelua, että autetaan asiakasta myös 
haasteissa, Leppähaara sanoo.

Samalla Leppähaaran mukaan 
haasteena on ollut rakentaa tukimalli, 
joka tuo lisäarvoa Salesforcen olemassa 
olevien tukipalveluiden päälle, jotta 
asiakkaille ei tarjottaisi samoja asioita.

– Salesforce tarjoaa parhaat 
käytännöt ja työkalut siihen, miten 
esimerkiksi luot kentän. Me tunnemme 
asiakkaan prosessit ja järjestelmät. 
Voimme tuoda asiakkaalle näkemyksiä 
siitä, miten järjestelmää käytetään 

Enemmän irti 
Salesforcesta?
Jos haluat lisätietoa Salesforcen 
jatkuvasta kehittämisestä 
ja Salesforce-investoinnin 
paremmasta hyödyntämisestä, 
ota yhteyttä Heliin.

heli.leppahaara@biit.fi 
+358 50 475 4774

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

liiketoiminnan kehittämiseen ja 
myynnin kasvattamiseen, Leppähaara 
selventää asiaa.

– Me olemme täällä auttamassa, 
jotta asiakas saisi parhaan mahdollisen 
CRM-järjestelmän. Hankittu CRM-
järjestelmä tarvitsee huolenpitoa. Paras 
ratkaisu ei ole kahden vuoden päästä 
sellainen mikä se on nyt.

http://bit.ly/2RKWcD0
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Sustainability Cloud
Sustainability Cloudin kehitys 
lähti Salesforcen omista tarpeista 
mitata, analysoida ja pienentää 
hiilijalanjälkeään, joka muodostuu 
suurelta osin konesalien ja toimistojen 
sähkönkulutuksesta. Aiemmin 
tieto kerättiin lukuisista lähteistä 
ja sitä hallittiin hajautetusti, mutta 
Sustainability Cloudin myötä kaikki tieto 
hallitaan keskitetysti Salesforcessa 
siten, että myös auditoijilla on pääsy 
tietoon ja he voivat suorittaa omat 
analyysinsa suoraan Salesforcessa.

Sustainability Cloud tarjoaa valmiit 
toiminnallisuudet hiilidioksidi-
päästötietojen keräämiseen sekä 
raportit ja mittarit analysointia varten. 
Myös Einsteinin mahdollistamia 
koneoppimisen menetelmiä 
voidaan hyödyntää hiilijalanjäljen 
ennustamisessa ja korjaavien 
toimenpiteiden suunnittelussa. Tuotetta 
pilotoidaan tällä hetkellä valikoitujen 
asiakkaiden kanssa ja sen odotetaan 
tulevan julkisesti saataville joulukuussa 
2019.

Consumer Goods Cloud
Consumer Goods Cloud (CGC) 
tarjoaa työkalut erityisesti 
jälleenmyyntikanavien kautta 
tapahtuvan myynnin parempaan 
suunnitteluun ja kasvattamiseen, 
eli varmistamaan, että käyntitiheys 
liikkeissä on oikealla tasolla ja oikeat 
tuotteet ovat oikeilla paikoilla esillä 
liikkeessä.

CGC:n avulla asiakasvastaava 
toi tarkastella esimerkiksi tiettyä 
jälleenmyyjää yksittäisen liikkeen 
tasolla, verrata toteutuneita tilauksia 
suunniteltuun tavoitteeseen sekä 
tarkastella käynnissä olevia kampanjoita 
että aiempia käyntejä kyseisessä 
liikkeessä.

Lisäksi CGC auttaa kenttämyyntiä 
niin sanotun kauppamatkustajan 
ongelman ratkaisussa, eli sen avulla 
voidaan suunnitella optimaalinen 
reitti asiakaskäyntien toteuttamiseksi. 
Myyntiedustaja voi myös 
mobiilisovelluksen kautta merkitä 
yksittäiset tehtävät tehdyksi liikkeessä 
kiertäessään, kuten esimerkiksi tuotteen 
näytteilleasettamisen (engl. planogram) 
tarkistamisen.

Myös Einstein Visionin 
kuvantunnistustoiminnallisuudet on 
valjastettu kenttämyynnin käyttöön: 
myyntiedustaja voi puhelimensa 

Winter ‘20 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Winter ’20 Releasesta.

U U D E T  T O I M I A L A R A T K A I S U T

kameralla skannata kaupan hyllyt 
ja Einstein suorittaa inventaarion, 
eli tunnistaa ja laskee tuotteet. Jos 
tuote on loppu, voi myyntiedustaja 
tehdä mobiilisovelluksen kautta 
täydennystilauksen. Lisäksi Einstein 
osaa ehdottaa optimaalista 
tuotevalikoimaan ja ennustaa 
myyntipotentiaalia.

Manufacturing Cloud
Manufacturing Cloudin ytimessä on 
valmistavassa teollisuudessa tyypillinen 
sopimuspohjainen kauppa, jossa 
asiakas joko sitoutuu tai lupaa ostaa 
tuotteita tietyllä syklillä tai tietyn verran 
sopimuskauden aikana. Myyjä voi 
mallintaa tämän tiedon Manufacturing 
Cloudiin myyntisopimuksena (Sales 
Agreement), joka jakaa suunnitellut 
tilaukset kuukausitasolle per tuote.

Kun syötettyyn tietoon yhdistetään 
ERP-järjestelmästä tuotavat tiedot 
toteutuneista tilauksista manuaalisesti 
tai integraatioiden avulla, pystyy sekä 
myynti, taloushallinto että tuotanto 
paremmin ennustamaan suunnitellujen 
myyntien toteutumista suhteessa 
suunnitelmaan. 
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Uudistettu Mobile App
Uuden mobiilisovelluksen kokemus on yhdenmukaisempi Lightning 
Experience -työpöytä sovelluksen kanssa. Esimerkiksi käyttäjät voivat avata 
Lightning-sovelluksia Lightning App Launcher -sovelluksen mobiiliversiosta, 
joka toimii samalla tavalla kuin työpöytäversiossa. Kun he käyttävät Lightning-
sovellusta, sovelluksen työpöytäversion navigointivälilehdet synkronoidaan 
valikon mobiilinavigointikohteisiin. Synkronoidut navigointikohteet tarjoavat 
saumattoman kokemuksen työpöydän ja matkapuhelimen välillä.

Kun käyttäjät kirjautuvat ensimmäistä kertaa sisään uuteen Salesforce-
mobiilisovellukseen, he näkevät samat asiat, jotka he näkivät vanhassa 
Salesforce-mobiilisovelluksessa. Ne ovat siirtyneet Mobile Only  -sovellukseen. 
Mobile Only -sovellus varmistaa, että käyttäjien työnkulut eivät häiriinny 
vaihdettaessa uuteen mobiilisovellukseen.

Salesforce Surveys  
– palautteen kerääminen 
Salesforcen omilla 
työkaluilla
Salesforcen oma työkalu kyselyjen 
toteuttamiseen on ollut saatavilla jo 
aikaisemmin. Nyt ominaisuuteen tulee 
useita parannuksia. Palautekyselyt 
saa jatkossa sujuvammin osaksi 
asiakaspalvelun tikettien käsittelyä, 
analysointi helpottuu ja eri versioiden 
testaaminen nopeutuu. Winter ’20 
Releasen myötä Process Builderin 
avulla kyselyiden lähettämisen Leadeille, 
Contacteilla ja Usereille voi helposti 
automatisoida ja kytkeä osaksi myynti- 
tai palveluprosessia.

Roskakori nyt 
myös Lightning-
käyttöliittymässä
Käyttäjän ei enää tarvitse vaihtaa 
Salesforce Classicin puolelle 
käyttääkseen roskakoria. Roskakoria 
voi jatkossa tarkastella, ja sieltä voi 
palauttaa ja poistaa pysyvästi kohteita 
Lightning-käyttöliittymän kautta.

Einstein avuksi 
hakuihin ja nopeisiin 
raportointitarpeisiin
Einstein-tekoäly tuodaan 
mukaan hakuihin ja nopeisiin 
raportointitarpeisiin. Globaalia hakua 
hyödyntäessä hakutuloksista voi 
nähdä tarkempia tietoja viemällä 
hiiren hakutuloslistalle. Lisäksi haku 
ehdottaa aikaisempien hakujen 
perusteella sopivia hakuvaihtoehtoja, 
kuten omat liidit tai tänään luodut 
palvelupyynnöt. Jatkossa hakuikkunasta 
voi esimerkiksi siirtyä suoraan 
tietueen muokkausnäkymään. 
Valmiita toimintoja on useita ja niitä 
voi räätälöidä tarpeen mukaan.. 
Samoin liittyvät tietueet ovat suoraan 
näkyvissä, kuten myös hakuun sopivat 
listanäkymät.

Erityisesti mahdollisuus määritellä 
hakutuloslistoja (kuten “tänään 
luodut avoimet liidit”) poistaa tarvetta 
määritellä erikseen listauksia tai 
raportteja.

Y L E I S E T

Tehtävien sulkeminen 
listalta
Jatkossa tehtävät voi merkitä 
suoritetuiksi suoraan listanäkymästä. 
Näin tehtäviä ei tarvitse yksitellen 
avata ja merkitä suoritetuksi. Tämä 
mahdollistaa tehtävien hyödyntämisen 
yhä useampaan tarkoitukseen ja 
kannustaa hyödyntämään Salesforcen 
tehtävien käyttämistä omien erillisten 
tehtävälistausten sijaan.

Lightning-
komponenttien 
hyödyntäminen Flowssa
Winter 20 -julkaisun myötä valmiita 
Lightning Web -komponentteja 
voi hyödyntää interaktiivisissa 
(Screen)-flowssa. Komponenttien 
avulla voidaan rakentaa entistä 
käyttäjäystävällisempiä ja 
tehokkaampia työnkulkuja. Myös 
työnkulkujen laatiminen ja ylläpito 
helpottuvat.
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S A L E S  C L O U D

Lightning laitetaan päälle kaikille
Salesforce laittaa Lightning-käyttöliittymän päälle automaattisesti 
käyttäjäprofiileille, joilla on käytössään Lightning Experience User 
-käyttöoikeudet. Standardiprofiilin käyttäjät kuuluvat tähän ryhmään. Käyttäjät 
voivat edelleen halutessaan käyttää Salesforce Classicia senkin jälkeen, 
kun Lightning Experience on laitettu päälle kaikille. Tätä varten kannattaa 
tarkistaa, että organisaation nykyiset ominaisuudet ja mukautukset toimivat 
uudessa käyttöliittymässä sekä viestiä asiasta käyttäjille.

Y L E I S E T

Ajastettu Flown 
käynnistys
Monissa yrityksissä on Flow-prosesseja, 
jotka viritetään ja laukaistaan Process 
Builder tai Workflow-toiminnallisuuksilla 
joka kerta tietueen tallentamisen 
yhteydessä, vaikka automaatiota 
tarvittaisiin vain kerran viikossa. 
Joskus tämän takia on luotu apex-
luokkia vain flow-prosessien ajastettua 
käynnistämistä varten.

Nyt on mahdollista ajastaa 
Flow-prosessi käynnistymään 
automaattisesti tiettynä aikana ja 
asettaa sen tapahtumaan joko kerran, 
kerran päivässä tai kerran viikossa. 
Lisäksi on mahdollista rajata, että 
Flow-prosessi käsittelee vain hakuehdot 
täyttäviä tietueita.

Aktiviteettivirran 
luettavuusparannus
Aktiviteettivirran, eli tapaamisten, 
tehtävien, sähköpostien ja puheluiden, 
käytettävyyteen on tullut merkittävä 
parannus: aktiviteetit ryhmitellään 
jatkossa kuukauden mukaan eikä 
vanhempia tapahtumia tarvitse enää 
erikseen ladata nappia painamalla.

Sähköpostin liitetiedostot
Salesforcesta lähetettäviin 
sähköposteihin voi jatkossa liittää 
tiedostoja suoraan tietueesta, josta 
sähköpostia ollaan lähettämässä  
Related Files -kansion kautta. 
Esimerkiksi asiakastiliin liitetyt 
sopimusehdot voi helposti liittää 
sähköpostiin, joka lähetetään kyseisen 
asiakastilin takaa.

High Velocity Sales 
-polkujen haarautuminen
High Velocity Sales on lisäominaisuus 
erityisesti puhelinmyynnin tarpeisiin. 
Sen avulla myyjää voidaan ohjata 
ja tukea toimimaan määritetyn 
myyntiprosessin mukaan. High Velocity 
Salesiin kuuluvan Sales Cadence 
-toiminnon avulla järjestelmään 
voidaan määrittää tehtävistä koostuva 
myyntipolku (esimerkiksi soita - odota 
1 päivä - lähetä sähköposti). Kyseistä 
ominaisuutta on jatkokehitetty siten, 
että polusta voi jatkossa määrittää 
uusia haaroja sen mukaan, mikä 
edellisen tehtävän lopputulos on 
ollut. Esimerkiksi jos henkilö saatiin 
puhelimella kiinni, seuraavaksi 
lähetetään sähköposti, mutta jos ei 

saatu kiinni, yritetään soittaa uudelleen 
1 päivän kuluttua.

Lisäksi myyntipolun jokaisen 
yksittäisen tehtävän, eli stepin, tilastoja 
voidaan tarkastella ja arvioida niiden 
vaikuttavuutta. Tilastojen avulla 
voidaan seurata esimerkiksi soitettujen 
puheluiden määrää ja lähetettyjä 
sähköposteja sekä niiden avauksia.

Lead Scoring -rajaukset
Lead Scoring -toiminnossa tekoäly 
arvioi liidien laatua. Joskus vain 
tietynlaiset liidit ovat arvioinnin kannalta 
merkittäviä, esimerkiksi vain tietystä 
kanavasta tulevat liidit. Jatkossa kentän 
arvon (esimerkiksi toimiala) perusteella 
voidaan rajata, mitkä liidit otetaan 
mukaan arviointiin.
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S A L E S  C L O U D

Myyntimahdollisuuden 
käytettävyysparannukset
Myyntimahdollisuuteen liittyvien tuotteiden järjestystä 
on jatkossa mahdollista muokata vapaasti. Aiemmin 
tuotteet näkyivät listassa siinä järjestyksessä, jossa 
ne oli lisätty mahdollisuudelle. Erityisesti silloin, jos 
mahdollisuuteen liittyy paljon tuotteita, on kätevää nähdä 
listan kärjessä kaupan kannalta tärkeimmät tuotteet. 
Järjestys pätee myös mahdollisuuteen linkitettyyn 
tarjoukseen.

Jatkossa tuotteiden kappalemäärän voi nyt oletuksena 
asettaa arvoon yksi. Määrä on tämän jälkeen edelleen 

muokattavissa mutta jos määrä on aina yksi, voi kentän 
poistaa kokonaan sivuasettelusta.

Myyntimahdollisuuteen liittyvien henkilöroolien 
(opportunity contact roles) ominaisuuksiin on jatkossa 
mahdollista liittää enemmän parametreja. Tähän 
asti mahdollisuuden omistaja on voinut määritellä, 
mitä ihmisiä ja missäkin roolissa mahdollisuuteen 
on liittynyt ja mitkä heidän käyttöoikeudet kyseiseen 
mahdollisuuteen ovat. Uutena ominaisuutena roolin 
sisältöä voidaan mukauttaa uusilla kentillä, esimerkiksi 
kampanjatiedolla, jolloin näitä tietoja voidaan 
hyödyntää myynnin raportoinnissa ja vaikuttavuuden 
analysoinnissa.

Enterprise Territory 
Modelin hyödyntäminen 
raportoinnissa
Jos yrityksen tilit on jaettu 
Enterprise Territory Modelin avulla 
maantieteellisesti tai muuta 
segmentointia noudattaen, voi 
mallia hyödyntää myös aktiviteettien 
raportoinnissa. Tästä on hyötyä, jos 
halutaan seurata esimerkiksi myyjien 
aktiivisuutta tietyllä alueella.

Kalenterin 
käytettävyysparannukset
Kalenteriin on tullut uusi Käytettävyys-
näkymä (Availability), jonka avulla 
käyttäjä voi tarkastella muiden 
käyttäjien kalentereita rinnakkain 
vapaan ajankohdan löytämiseksi. 
Näkymä valitaan oikeasta yläkulmasta 
saman painikkeen takaa, josta valitaan 
päivä-, viikko- tai kuukausinäkymä. 
Tämän lisäksi käyttäjät voivat luoda 
käyttäjäryhmiä, jotka helpottavat 
käyttäjien hakua näkymään.
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Automatisoitu tapausten luokittelu
Einstein-tekoäly osaa jatkossa auttaa asiakaspalvelijoita tapausten (case) 
luokittelussa. Tapaukselle voidaan valita kenttiä, joita Einstein saa muokata. 
Tämän jälkeen tekoäly analysoi suljettuja tapauksia ja tekee niiden pohjalta 
ratkaisuja kenttien arvoista. Tämä helpottaa asiakaspalvelun työkuormaa, 
koska osa tapausten luokittelusta voidaan automatisoida. Lisäksi Einsteinin 
tekemiä päätelmiä voidaan tarkastella mittaristolla ja analysoida Einsteinin 
suoriutumista.

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

PA R D O T

Asiakkuuden 
Engagement History 
-mittaristot
Asiakkuuden (account) tietoihin 
voidaan jatkossa lisätä myös 
Engagement History -välilehti, joka 
näyttää mittaristoilla tietoa kyseisen 
asiakkuuden henkilöstön aktiivisuudesta 
ja vuorovaikutuksesta markkinoinnin 
toimenpiteiden. Ominaisuus on 
mahdollista ottaa käyttöön lisäämällä 
mittaristo uuteen välilehteen.

Sisältöjen vaikutus 
kaupan syntyyn
Markkinoinnin sisällöillä (asset), kuten 
laskeutumissivu tai tietty kampanja, 
on erilaisia vaikutuksia lopputuloksen 
kannalta. Einstein Behavior Scoring 
pystyy jatkossa kertomaan, mitkä 
markkinoinnin sisällöt vaikuttavat eniten 
kaupan syntymiseen.

Parannuksia 
Knowledgeen
Artikkelien ja tiedon jakaminen on 
jatkossa helpompaa. Asiakkaat 
haluavat olla yhä enemmän yhteydessä 
asiakaspalveluun sosiaalisen median 
ja erilaisten chat-palveluiden kautta. 
Asiakaspalvelun työntekijöillä on 
mahdollisuus jakaa Knowledge-
artikkeleita suoraan chat-keskusteluihin 
tai sosiaaliseen mediaan, mikäli 
Social Customer Service on käytössä. 
Lisäksi erikielisiä ja erityyppisiä 
artikkeleita voidaan suodattaa samaan 
listanäkymään, jolloin nähdään helposti 
kokonaiskuva Knowledge-tietokannasta.

Einsteinin 
artikkelisuositukset 
asiakaspalvelijalle
Einstein-tekoäly osaa analysoida 
tapauksella (case) olevia tietoja 
entistä tarkemmin ja näin helpottaa 
asiakaspalvelijan työtä. Einstein 
kykenee tekemään analyysin tapauksen 
tiedoista, etsimään sen perusteella 
artikkeleita Knowledge-tietokannasta 
ja ehdottamaan niitä asiakaspalvelun 
työntekijälle.

Einstein Botit saavat lisää 
älyä
Einstein Bot osaa jatkossa tunnistaa, 
kun asiakas lopettaa keskustelun ja 
sen pohjalta päättää keskustelun. 
Lisäksi botti osaa tunnistaa asiakkaan 
kysymyksistä aiheita, joiden perusteella 
se tekee hakuja Knowledge-
tietokantaan. Näin botti osaa ehdottaa 
asiakkaalle valmiita artikkeleita, joissa 
voi olla vastaus hänen kysymyksiinsä. 

Kolmannen osapuolen 
puheen tunnistus-
sovellukset Einstein 
Boteille
Einstein Botin voi jatkossa kytkeä 
kolmannen osapuolen tarjoamiin 
puheentunnistussovelluksiin. Tämän 
jälkeen botti pystyy keskustelemaan 
myös niillä kielillä, joille ei vielä löydy 
valmista tukea Salesforcesta.
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Field Service Health Check (beta)
Kenttähuollon konfiguraation terveystarkastuksella varmistetaan 
kenttähuollon sujuva toiminta. Health Check käy läpi keskeisimmät Field 
Service Lightningin konfiguraatiot, kuten lupajoukot ja aikatauluksen säännöt. 
Lisäksi tarkastus käy läpi resurssit, huoltotapaamiset sekä huoltoalueet ja 
ilmoittaa, mikäli niistä jokin osa-alue vaatii toimenpiteitä. Tällainen voi olla 
esimerkiksi huoltoalue, johon on kiinnitetty vain vähän resursseja, mutta johon 
näyttää tulevan paljon huoltokäyntejä.

Omia kuvakkeita ja värejä kartalle
Käyttäjällä on jatkossa enemmän mahdollisuuksia muokata työnjohdon Gantt-
näkymän karttanäkymää. Karttaan voi merkitä omilla ikoneilla haluamiaan 
kohteita. Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi nähdä kartalla kaikki huoltokohteet, 
joihin tarvitsee erillisen avaimen, voi ne merkitä halutuilla kuvakkeilla. Näin 
ne erottaa helposti muista huoltoon liittyvistä ikoneista, kuten tavallisista 
huoltokohteista ja teknikoista.

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

Parannuksia sähköpostin 
käyttöön

Sähköposti on edelleen tärkeä 
viestintäkanava asiakaspalvelussa. 
Jatkossa sähköpostin kirjoitusikkunan 
saa lukittua paikalleen. Näin 
asiakaspalvelija voi kirjoittaa viestiä ja 
samalla selata tapauksen (case) tietoja, 
joita voi olla tarpeellista nähdä viestiä 
kirjoittaessa. Lisäksi asiakaspalvelijoilla 
on mahdollisuus käyttää responsiivisia 
sähköpostipohjia, jotka mukautuvat 
asiakkaan päätelaitteen mukaan.

Whatsapp viestikanavana 
(beta)
WhatsApp tulee osaksi Salesforcen 
Service Consolea. Jatkossa 
asiakkaat voivat olla yhteydessä 
asiakaspalvelijoihin myös WhatsAppin 
välityksellä ja työntekijät voivat viestiä 
asiakkaan kanssa suoraan konsoli-
näkymästä. Ominaisuus on tällä hetkellä 
pilottikäytössä.

F I E L D  S E R V I C E
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A N A LY T I C S

Einstein Discovery for 
Sales Analytics
Uudella Einstein Discovery 
for Sales -pohjalla voi luoda 
näkymän, josta näkee 
esimerkiksi lupaavimmat 
myyntimahdollisuudet. Esimerkiksi 
Deal Size -mittari ennustaa, kuinka 
paljon kokonaistulo voisi kasvaa 
myyjien syöttämän datan mukaan. 
Taulukkonäkymästä taas voi 
nähdä mahdollisen tuoton kasvun 
jokaista mahdollisuutta kohtaan.

Nopeampi datan 
synkronointi
Datan synkronointi Anatytics-
mittaristoihin onnistuu lyhyemmillä 
aikaväleillä. Synkronoinnin voi asettaa 
käymään 15, 20, 30 tai 60 minuutin 
välein. Tämän on hyödyllistä toimialoilla, 
joilla data muutos on yleistä yhdenkin 
päivän sisällä. Näiden alle tunnin välein 
tapahtuvien synkronointien aktivointi 
tapahtuu Salesforcen tuen kautta.

Uudistettu Einstein 
Analytics -asennusopas
Salesforce on päivittänyt alustasta 
löytyvän Einstein Analytics 
-asennusoppaan. Asennusopas sisältää 
oppimispolkuja, muokkausohjeita ja 
ohjeita ongelmien kartoittamisesta. 
Näiden avulla kuka tahansa 
ylläpitäjä voi helposti oppia Einstein 
Analyticsin perusteet ja aloittaa tämän 
käytön omassa ympäristössään. 
Asennusoppaasta löytyy myös 
viimeisimmät muutokset Einstein 
Analytics -alustaan. Uusia pohjia analytiikkaa 

varten
Uudella Einstein Accuracy Analytics 
-pohjalla voi analysoida muita 
mittareita ja parantaa niiden tarkkuutta. 
Prosenttiluku antaa nopean vastauksen 
tarkkuudesta, mutta porautumalla 
dataan samalla tavalla kuin muissakin 
Analytics -mittareissa pääsee 
tarkastelemaan dataa haluamallaan 
tarkkuudella.

Einstein Discovery for Sales Analytics
Einstein Analytics -kotisivu uudistuu merkittävästi. Uusi näkymä on rakennettu 
moduulimaisesti ja siihen on lisätty uusia painikkeita. Tärkeät mittarit, kuten 
äskettäin luodut ja jaetut kohteet (1). Uudella Analytics-kotisivuilla on yhteiset 
navigointilinkit olennaiseen sisältöön (2), hakupalkki (3) ja mahdollisuus 
merkitä suosikkimittareita, joihin pääsee takaisin nopeasti (4).

Analytics-käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat myös luoda 
sovelluksia, tietojoukkoja ja mittaristoja (5). Ja jos tarvitsee apua, Analytics 
Home ehdottaa oppimisresursseja (6).
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C O M M U N I T Y  C L O U DF I N A N C I A L  S E R V I C E S  C L O U D

Elämäntapahtumat 
ja virstanpylväät 
-komponentti
Life Events and Business Milestones 
-komponentti visualisoi asiakkaan 
tärkeimmät tapahtumat omaan 
komponenttiinsa, josta vakuutusmyyjä 
saa yhdellä silmäyksellä käsityksen 
asiakkaansa tilasta. Komponentista on 
oma versionsa sekä yksityisasiakkaille 
että yrityksille.

Yksittäisestä tapahtumasta on myös 
mahdollista luoda jatkotoimenpiteitä, 
esim. auton ostosta voi suoraan 
luoda ajoneuvovakuutuksen 
myyntimahdollisuuden, joka myös 
linkittyy tapahtumaan. Komponentista 
voi lisäksi piilottaa sensitiivisiä, 

Salesforce CMS (Content 
Management System
Community Cloudin Salesforce CMS on 
jatkossa saatavilla päivitetyllä ulkoasulla 
ja useilla uusilla vaihtoehdoilla. Sen 
avulla voi luoda sisältöä paitsi Lightning-
yhteisöille, myös Salesforce-välilehdille 
ja Visualforce-sovelluksille. Lisäksi 
on mahdollista luoda erityyppistä 
sisältöä, kuten bannereita, ilmoituksia 
tai tuotejulkistuksia räätälöityjen 
sisältötyyppien avulla.

Joustavat Communityn 
sivuasettelut
Joustava sivuasettelu auttaa 
luomaan parempia Community 
Cloud -yhteisösivuja. Sivulle voi valita 
sarakkeiden määrän, mukauttaa 
sarakkeen kokoa, osion korkeutta ja 
sisällön leveyttä sekä lisätä kuvan osion 
taustaan.

Portaali asiamiesmyyntiin
Salesforce Community -portaaliratkaisuun on tullut valmis pohja 
vakuutustuotteita myyviä asiamiehiä varten. Pohjaan on tuotu asiamiehen 
omistamien asiakkuuksien oleellisimmat tiedot kuten voimassaolevat 
vakuutustuotteet, korvaushakemukset, muutokset elämäntilanteessa ja 
tärkeimmät aktiviteetit. Lisäksi portaalin kautta asiamies näkee mittariston 
muodossa tietoja omasta tekemisestään kuten myynti kuukausitasolla ja 
tuotealueittain.

toistaiseksi saavuttamattomia 
tapahtumia, jotta asiakkuuksia ei 
tulkita eriarvoisesti saavuttamattomien 
tapahtumien vuoksi.

Kotitalouden 
yhteenvetokentät
Myyjä voi paremmin tarkastella 
kotitaloutta, johon voi kuulua 
useita yksittäisiä henkilöasiakkaita, 
kokonaisuutena siihen tuotujen uusien 
yhteenvetokenttien avulla. Kentät 
laskevat kotitalouden vakuutustuotteet, 
vakuutusmaksut, korvauspyynnöt ja 
maksetut korvaukset yhteensä.
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Heroku avaa Salesforcen 
datan asiakkaillesi 
mahdollistaen kokonaan 
uudet palvelut

Kun Salesforcen monipuoliset ominaisuudet eivät enää riitä, 
voidaan apua hakea Herokun puolelta, joka mahdollistaa 
kokonaan uusien palveluiden kehittämisen asiakkaille. Niin 
verkkosivuille kuin mobiiliin.
/  J A R M O  T U U T T I

Salesforcen Eero Öster on 
myynyt pilvipalveluita jo 
lähes vuosikymmenen.

Salesforcen Platform-tuotteiden myynnistä 
Suomessa suuryrityksille vastaava Eero Öster 
on saanut seurata pilvipalveluiden kasvua 
Suomessa aitiopaikalta. Ennen muun muassa 
IBM:llä ja tämän jälkeen pilven tietoturvan 
parissa Nixulla työskennelleenä hän myi 
julkista pilveä ensimmäistä kertaa jo vuonna 
2010.

– Siinä vaiheessa pilvipalvelut olivat vielä 
melko alkuvaiheessa Suomessa. Ei ollut monia 
palveluita, eikä myöskään asiakkaita, Öster 
kertoo.

Nykyisin tilanne on muuttunut ja 
pilvipalveluista on Österin mukaan tullut 
arkipäivää. Tämä polku on johdattanut hänet 
myös Salesforcen omistaman Heroku-alustan 
myynnin pariin, jossa häntä kiehtoo ennen 
kaikkea sen monipuolisuus.

– Kuinka datalla voisi tuottaa parempaa 
palvelua asiakkaille? Herokun avulla vain taivas 
on rajana.

MIKÄ IHMEEN HEROKU?

Suurelle yleisölle Heroku ei välttämättä 
sano mitään, vaikka se toimiikin monien 
käyttämiemme palveluiden taustamoottorina. 
Esimerkiksi Toyota Eurooppa on rakentanut 
verkkopalvelunsa sen päälle. Heroku 
perustettiin alunperin 2007 ja Salesforce osti 
sen vuonna 2010.

– Kyseessä on sovellusalusta, jossa pystyy 
nopeasti kehittämään ja ajamaan sekä 
sovelluksia että verkkosivuja, Öster kuvailee 
alustaa.

Herokun hyöty on Österin mukaan se, 
että sen avulla voidaan kehittää ja julkaista 
sovelluksia nopeasti, ilman että tarvitsee 
huolehtia ympäristöjen pystyttämisestä ja 
muusta infrastruktuurista.

– Esimerkiksi käytettäessä jotain lukuisista 
PaaS-ratkaisuista, on niissä konfiguroitava 
virtuaalikoneet ja niiden käyttöjärjestelmät, 



1 8 B I I T  F I I D  W I N T E R  ’ 2 0

”Heroku 
mahdollistaa 

sen, että 
Salesforcen 

dataa voidaan 
hyödyntää 
kokonaan 

uusilla  
tavoilla.”

verkot, tallennustilat ja muut vastaavat 
infrastruktuuritason asiat, jotka 
Herokussa tulevat palveluna. Herokun 
avulla kehittäjät voivat alkaa suoraan 
tekemään sitä, mitä heidän tulisikin 
tehdä, eli ohjelmoida, Öster selventää.

Heroku siis tekee Österin mukaan 
pilvipalvelun käytöstä entistä 
helpompaa, kun kehitetyn sovelluksen 
saa nopeammin valmiiksi, eikä 
yrityksessä tarvitse huolehtia alustan 
ylläpidosta, joka tulee palveluna.

MITEN HYÖDYNTÄISIT DATAA 

PALVELLAKSESI ASIAKKAITASI 

PAREMMIN?

Vaikka Heroku onkin teknisesti 
täysin erillinen ympäristö Salesforcen 
alustasta, eli Salesforce Platformista, 
tuo Heroku Österin mukaan selkeitä 
lisähyötyjä Salesforcen asiakkaille.

– Heroku integroituu suoraan 
Salesforcessa oleviin tietoihin. Jos 
haluaa hyödyntää Salesforcessa 
olevaa asiakasdataa uusilla tavoilla, se 
onnistuu helposti Herokun avulla.

Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että Herokun päälle voi 
rakentaa esimerkiksi kuluttaja-
asiakkaille tarjottavan verkko- ja 
mobiilisovelluksen täysin uusiksi ja 
tuoda siihen helposti esimerkiksi 
asiakkaan ostohistorian Salesforcesta. 
Österin mukaan tämän avulla 
loppukäyttäjän kokemus voidaan viedä 
paljon paremmalle tasolle.

– Heroku mahdollistaa sen, että 
Salesforcen dataa voidaan hyödyntää 
kokonaan uusilla tavoilla, Öster 
täydentää.

Herokun hyödyt eivät kuitenkaan 
rajoitu pelkästään kuluttaja-asiakkaille 
rakennettuihin sovelluksiin, vaan sen 
avulla myös B2B-asiakkaille voidaan 
tarjota Salesforceen tallennettua dataa 
suoraan datana tai osana palvelua. 
Tästä Öster nostaa esiin Rotterdamin 
sataman, joka on yksi maailman 
suurimmista satamista ja hyödyntää 
toiminnassaan Herokun päälle 
rakennettuja sovelluksia.
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Tutustu Herokuun Trailheadissa
Voit tutustua Herokuun helposti Trailheadissa, eli Salesforcen ilmaisessa oppimisympäristössä. Rekisteröidy palveluun ja 
voit suorittaa erilaisia kursseja.

trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/heroku_enterprise_baiscs

Sovellusten lisäksi Öster mainitsee 
myös Herokun kyvyn tehdä raskaita 
laskutoimituksia Salesforce Platformin 
tukena.

– Esimerkiksi IoT-sovellukset, 
datan arkistointi tai verkkopalvelut, 
joilla on massiivisia määriä kävijöitä 
lyhyessä ajassa, voivat tarvita tällaista 
laskentatehoa. Näin esimerkiksi 
IoT-data saadaan käsiteltyä Herokun 
avulla ja viedä Salesforceen valmiiksi 
pureskellessa muodossa.

HEROKU TUNNETAAN PAREMMIN 

KUIN SEN SALESFORCE-YHTEYS

Österin mukaan kehittäjät kyllä 
tietävät Herokusta ja yleensä pitävät 
siitä sen vuoksi, että sen avulla voi 
keskittyä siihen omaan tekemiseensä, 
eli kehittämiseen. Harvempi 
kuitenkaan tuntee Herokun Salesforce-

yhteyttä. Öster kuitenkin kannustaa 
lähtemään rohkeasti kokeilemaan ja 
testaamaan.

– Herokun verkkosivuilla sitä 
pääsee kokeilemaan veloituksetta ja 
Trailheadista löytyy hyviä materiaaleja 
aiheesta. Kysymys on ennen kaikkea 
siitä, mitä haluaisit tehdä Salesforcessa 
olevalla datallasi. Miten sitä voisi 
hyödyntää uusilla tavoilla asiakkaiden 
palvelemiseksi?

Kun näitä ideoita on löydetty, on 
niitä Herokun avulla helppo lähteä 
kokeilemaan.

Herokun käyttöä osana 
perinteistä Salesforce kehitystä 
tullaan entisestään helpottamaan. 
Tähän liittyen kannattaa seurata 
marraskuussa Dreamforcen 
yhteydessä tulevia julkistuksia.

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/heroku_enterprise_baiscs
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Monet organisaatiot aloittavat Salesforcen 
käytön sisäisenä työvälineenä, eli järjestelmän 
toiminnot ja tiedot ovat vain yrityksen 
työntekijöiden käytössä. Salesforcen käytön 
laajentuessa saattaa tulla vastaan tarve jakaa 
Salesforcen toimintoja ja dataa ulkoisille 
tahoille, kuten partnereille tai asiakkaille. 
Tai saada tieto kulkemaan Salesforcen ja 
ulkopuolisten järjestelmien välillä, eli rakentaa 
integraatioita. Tyypillinen tarve integraatioille 
on tiedon kulku ERP-järjestelmään, jolloin 
tilaus lähtee etenemään automaattisesti ja 
tilauksen status päivittyy automaattisesti 
CRM:n puolelle.

Heroku toimii  
Salesforcen  
portinvartijana  
erikoistilanteissa

Koska Heroku on sovellusalusta, on uusien sovellusten 
rakentaminen yksi Herokun tyypillisistä käyttökohteista. 
Vähemmän tunnettua on toimiminen portinvartijana 
turvaamassa Salesforcen dataa ja toimintaa monimutkaisten 
integraatioiden kohdalla.

Salesforcessa on erinomaiset työkalut 
ja valmiudet sekä tiedon jakamiseen 
että integraatioiden rakentamiseen. 
Toiminnallisuuksien ja tiedon jakamiseen 
voidaan käyttää esimerkiksi Salesforcen 
Community-ratkaisuja. Integraatioihin 
taas löytyy valmiita ratkaisuja ja Salesforce 
pystyy luomaan automaattisesti rajapinnan 
integraatioille.

Vaikka tyypillisemmät tarpeet saadaan 
ratkaistua Salesforcen perusominaisuuksilla, 
niin varsinkin monimutkaisemmissa 
kokonaisuuksissa voi esiintyä haasteita, kuten 
seuraavat kaksi tilannetta:

/  M A T T H E W  F I T Z S I M O N S
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1. Rakennetaan monimutkaisia 
integraatioita tai 
tehdään muokkauksia 
perustoiminnallisuuksiin. Tällöin 
riskinä on, että ulkopuolisille 
annetaan vahingossa pääsy 
tietoihin, joihin heidän ei kuuluisi 
päästä käsiksi.

2. Suuri määrä rajapintakyselyjä ylittää 
käytettävissä olevien kyselyjen rajan 
tai hidastaa Salesforcen toimintaa 
merkittävästi.

Yllä mainitut haasteet voidaan 
ratkaista kätevimmin Herokusta 
löytyvän Heroku Connectin avulla. 
Heroku Connect saa tiedon kulkemaan 
molempiin suuntiin Salesforcen ja 
Herokun välillä.

Heroku Connectia käytettäessä 
määritellään, mitkä Salesforcen 
tiedot tuodaan Herokun tietokantaan. 
Herokun puolelle voidaan tuoda 
esimerkiksi tietyn objektin kaikki 
tiedot tai suodattaa siitä vain valitut 
kentät. Nämä tiedot voidaan avata 
sekä Herokun päälle rakennetuille 
sovelluksille että muille järjestelmille.

Käytettäessä Heroku Connectia 
muut sovellukset eivät siis saa pääsyä 
Salesforcen tietokantaan, vaan 
pelkästään Herokuun tuotuun tietoon. 
Sovellukset voivat tehdä muutoksia 
tähän tietoon ja Heroku Connect 
päivittää tiedot takaisin Salesforcen 
tietokantaan sopivassa välissä.

MONIMUTKAISET INTEGRAATIOT 

VAATIVAT ENEMMÄN MYÖS 

TIETOTURVARATKAISUILTA

Jokainen integraatio vaatii oman 
integraatiokäyttäjän luomisen 
Salesforceen. Tietoturvan 
näkökulmasta on tärkeää, ettei luotu 
käyttäjä pääse tekemään Salesforcessa 
mitään muuta kuin mikä integraation 
toimivuuden näkökulmasta on tarpeen. 
Vaikka ulkopuolinen sovellus ei itse 
tekisi mitään ylimääräistä, voidaan 
tilanteessa luoda silti haavoittuvuus, 
jonka kautta ulkopuolinen taho voisi 
päästä käsiksi luottamuksellisiin 
tietoihin.

Matthew Fitzsimons 
Principle Architect, Biit Oy

matthew.fitzsimons@biit.fi

Matthew on työskennellyt 
IT-alalla yli 10 vuotta. Tähän 
on sisältynyt niin sovellus- ja 
integraatiokehitystä, scrumia, 
testausta kuin integraatio- ja 
sovellusarkkitehtinä toimimista. 
Biitillä Matthew on työskennellyt 
paljon myös Salesforcen 
integraatioiden parissa, 
hyödyntäen muun muassa 
Herokua ja Mulesoftia.

K I R J O I T T A J A

”Käytettäessä Heroku 
Connectia muut 
sovellukset eivät siis 
saa pääsyä Salesforcen 
tietokantaan, vaan 
pelkästään Herokuun 
tuotuun tietoon”
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Toinen esimerkki liittyy yhteisöihin. 
Käytettäessä perusasetuksia ongelmia 
ei yleensä synny, mutta asetusten 
muokkaukset voivat aiheuttaa 
yllättäviä tilanteita. Eräässä yrityksessä 
oltiin lähellä antaa yhteisöä käyttäville 
kumppaneille pääsy kaikkiin 
yrityksen liideihin. Haasteita voi 
tulla esimerkiksi tilanteessa, jossa 
tehtäessä liidistä myyntimahdollisuutta 
ei halutakaan luoda automaattisesti 
uutta asiakkuutta. Toisaalta jos 
kumppani luo yhteisön kautta uuden 
asiakkuuden, jonka luominen vaatii 
luottotietojen tarkistuksen, on tälle 
käyttäjälle annettava käyttöoikeus 
myös rajapintoihin.

Tällaiset haasteet on 
mahdollista ratkaista myös suorien 
integraatioiden kohdalla, mutta se 
voi monimutkaisemmissa tilanteissa 
viedä aikaa. Monimutkaisuus myös 
lisää riskiä sille, että jokin ongelma jää 
havaitsematta.

Heroku Connect auttaa 
minimoimaan integraatioihin liittyvät 
riskit: oli kyse sitten yhteisökäyttäjistä 
tai ulkopuolisten järjestelmien 
integraatiokäyttäjistä, eivät nämä 
käyttäjät pääse käsiksi muuhun kuin 
Herokuun tuotuun dataan.

RAJAPINTAKYSELYT VOIVAT 

LOPPUA KESKEN

Kun Salesforce on yhteydessä 
ulkopuoliseen järjestelmään, tapahtuu 

rajapintakysely (API Request). 
Varmistaakseen järjestelmän 
toimivuuden kaikille käyttäjille on 
Salesforce rajoittanut vuorokaudessa 
tehtävien kyselyiden määrää. Käytössä 
oleva määrä riippuu muun muassa 
tilauksesta ja käyttäjien määrästä. Jos 
vuorokauden aikana käytössä olevien 
rajapintakyselyjen määrä ylittyy, ei 
näitä kyselyitä voi tehdä enää saman 
vuorokauden puolella.

Otetaan esimerkiksi tilanne, 
jossa yritykselle on rakennettu 
verkkokauppasovellus Salesforcen 
ulkopuolelle ja asiakastiedot ovat 
Salesforcessa. Kun asiakas tekee 
tilauksen, tiedot päivittyvät myös 
Salesforceen. Mitä tapahtuu, jos 
yrityksen verkkokaupassa on normaalia 

Mikä on integraatio tai rajapinta?
Integraatioita tarvitaan tilanteissa, joissa pitää siirtää tietoa kahden eri 
järjestelmän välillä. Esimerkiksi yrityksen verkkokauppa voi olla rakennettu 
yhdelle alustalle, asiakasdataa (kuten tieto asiakkaan tekemistä ostoista) 
säilytetään Salesforcessa ja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kautta 
hoidetaan tilauksen päätyminen asiakkaalle, on oma järjestelmänsä. 

Integraatio siis saa tiedon kulkemaan eri järjestelmien välillä. Sovelluksen 
ohjelmointirajapinta (API, application programming interface) kertoo, 
miten tieto kulkee järjestelmään ja siitä ulos. Sen voi mieltää ovena 
järjestelmään, jolloin integraation toteuttajan ei tarvitse tuntea järjestelmän 
toimintalogiikkaa tai sen muita teknisiä yksityiskohtia.

Yksittäisten integraatioiden tekninen toteutus ei yleensä ole haastavaa 
ja Salesforce tarjoaa lukuisia eri tapoja integraatioiden toteuttamiseen. 
Haasteet liittyvät korkeammalla tasolla siihen, miten yrityksen lukuisten 
eri järjestelmien integraatiot on rakennettu, eli miten tieto kulkee eri 
järjestelmien välillä. Ja mikä on paras tapa toteuttaa integraatio.

”Heroku Connect saa tiedon kulkemaan 
molempiin suuntiin Salesforcen ja 

Herokun välillä.”
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merkittävästi suurempi määrä tilauksia 
esimerkiksi onnistuneen Black Friday 
-kampanjan seurauksena? Ja vaikka 
rajapintakyselyjen raja (API limit) ei 
tulisikaan vastaan, tällainen tilanne 
luultavasti hidastaisi kyseisen yrityksen 
Salesforcen toimintaa merkittävästi.

Herokun laskentakapasiteetti ei 
lopu tällaisessakaan tilanteessa kesken, 
vaan se selviää tilanteesta, vaikka 
verkkokaupan tilausmäärä kasvaisi 
hetkellisesti räjähdysmäisesti. Tiedot 
päivitetään Salesforceen sopivassa 
välissä käyttämättä rajapintakyselyjen 
määrää loppuun ja Heroku voi hoitaa 
samassa viestinnän myös esimerkiksi 
ERP-järjestelmän suuntaan tilausten 
toimittamiseksi.

Toinen haaste tulee vastaan, jos 
yksittäiset toimenpiteet sisältävät 
paljon rajapintakyselyjä ulkopuolisiin 
järjestelmiin. Esimerkiksi eräässä 
organisaatiossa uuden asiakkuuden 
luomiseksi kulunut aika laskettiin tästä 
syystä minuuteissa. Herokun avulla 
Salesforcen nopeus voidaan saada taas 
normaalille tasolle.

MITEN MONIMUTKAISIA 

INTEGRAATIOITA OLET 

RAKENTAMASSA?

Tarvitsetko Herokua Salesforcen 
portinvartijaksi? Asiaa kannattaa 
tarkastella kahdelta kannalta:

Miten monimutkaisia integraatioita 
olet rakentamassa? Onko niitä suurta 
määrää tai tekevätkö ne jotain, johon 
perustoiminnallisuudet eivät riitä?

Tehdäänkö rajapintakyselyjä suuria 
määriä tai useisiin eri ulkopuolisiin 
järjestelmiin osana yksittäistä 
toimintoa?

Jos vastaus toiseen kysymykseen 
on “kyllä”, kannattaa ainakin selvittää, 
voisiko Heroku auttaa integraatioiden 
kanssa. Jos haluat lähteä selvittämään 
asiaa, autamme mielellämme.

Lähde matkalle Salesforcen maailmaan
Salesforce on laaja kokonaisuus, jonka avulla yritykselle voidaan rakentaa 
tiedolla johtamisen työkalut niin myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun 
kuin muihinkin liiketoiminnan prosesseihin.

Mutta mistä tiedolla johtamisessa on kyse ja miten se käytännössä liittyy 
Salesforceen? Uudessa oppaassa lähdemme matkalle Salesforcen ja 
tiedolla johtamisen maailmaan. Käy lataamassa Biitin verkkosivuilta!

www.biit.fi/hub/oppaan/salesforce 
/matkaopas-salesforcen-maailmaan

https://www.biit.fi/hub/oppaan/salesforce/matkaopas-salesforcen-maailmaan
https://www.biit.fi/hub/oppaan/salesforce/matkaopas-salesforcen-maailmaan
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Asiakasymmärrys 
syntyy oikeanlaisesta 
datasta – Zero 
Keyboardin tarina sai 
alkusysäyksen vuoden 
2015 Dreamforcessa

Zero Keyboardin perustajajäsen ja operatiivinen johtaja 
Antti Rikkinen muistelee mielellään neljän vuoden takaista 
Dreamforcea. Hän oli tapahtumassa yhdessä yrityksen kahden 
muun perustajan, Jaan Apajalahden ja Rauli Rikaman, kanssa. 
Yhdessä he tekivät havainnon, joka sysäsi yrityksen sen nykyiselle 
tielle.
/  S U V I  L I N D S T R Ö M

– Yhdysvaltalaisten puheessa Salesforce ja 
CRM olivat käytännössä sama asia. Olimme 
seuranneet Salesforcen voittokulkua jo 
aiemmin, mutta vasta Dreamforcessa 
huomasimme, että siitä on syntymässä 
eräänlainen standardi CRM-kenttään.

Kotiin kolmikko palasi vakuuttuneina 
siitä, että aiempaa suunnitelmaa muihinkin 
CRM-järjestelmiin integroituvasta 
mobiiisovelluksesta oli syytä tarkentaa. 

– Päätimme fokusoitua palvelemaan aluksi 
ainoastaan Salesforcen käyttäjiä. Se auttoi 
meitä myös tuomaan ratkaisun nopeasti 
pilottikäyttöön. 

Vuoden 2016 alussa käyttäjät pääsivätkin 
testaamaan sovellusta, jonka tehtävä oli 
varmistaa tiedon virtaaminen ihmisten ja 
CRM:n välillä. Vaikka yrityksessä laitettiin 
uusi vaihde silmään Dreamforcen jälkeen, oli 
sovellusta suunniteltu jo useamman vuoden 
ajan.

Rikkinen ja Apajalahti olivat ystävystyneet 
vuosia aiemmin, kun Rikkinen tuli töihin 
Apajalahden perustamaan Efecteen. Pikkuhiljaa 
ajatus Zero Keyboardista alkoi kyteä heidän 
mielessä.

– Jaan oli perustanut Efecten jälkeen 
muutaman muunkin yrityksen, joista yksi 
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keskittyi yritysten big datan hallintaan. 
Zero Keyboard sai alkunsa huomioista, 
joita hän teki yritysten datan käytöstä.

Isoissa yrityksissä oli ymmärretty jo 
2010-luvun alkupuolella, että jatkossa 
parhaiten menestyvät ne toimijat, 
jotka osaavat sukeltaa asiakkaidensa 
ajatuksiin. Mahdottomalta 
kuulostavassa tehtävässä auttaisi 
kaikkialta syntyvä data ja siitä 
murskattavat oivallukset.  

Apajalahden huomio oli kiinnittynyt 
siihen, että datan keräämisestä 
huolimatta sen hallinta oli huonolla 
tolalla ja yritysten päätöksenteko 
perustui usein puutteelliseen tietoon. 
Kaikkialla tunnuttiin kaipaavan 
helppoa tapaa tuoda bisneskriittisin 
tieto kentältä CRM-järjestelmään.

– Dataa tallennetaan Salesforcen, 
Oraclen tai SAP:n kaltaisiin 
jättimäisiin järjestelmiin, joissa se 
annetaan tekoälyn pureskeltavaksi. 
Valitettavasti järjestelmien tuottama 

tieto voi olla käyttökelvotonta, 
mikäli sinne syötetty data ei ollut 
alunperinkään oikea-aikaista ja 
oikeellista, Rikkinen toteaa.

NÄPYTTELYSSÄ SÄÄSTETTY 

AIKA VOIDAAN KÄYTTÄÄ 

MYYNTITYÖHÖN

Rikkinen kertoo, että Zero Keyboard 
hyödyntää patentoitua workflow-
rakennetta, joka ohjaa käyttäjiä 
liiketoimintaprosessien läpivientiin. 

Sovellus ohjaa käyttäjän keräämään 
ylös prosessin kannalta kaikkein 
kriittisimmät tiedot tarjoamalla aina 
parhaan mahdollisen keruutavan. 
Joskus se tarkoittaa ääntä, ja toisella 
kertaa pyyhkäisyllä ohjattavaa 
valintaa tai kuvaa, josta saadaan tietoa 
koneellisesti kääntämällä. Rikkinen 
käyttääkin teknologiasta nimeä 
Versatile Data Collection Platform.

– Kyseessä ei ole vain 
mobiilisovellus, vaan täysimittainen 

alusta, joka mahdollistaa erilaiset 
bisneskriittiset ratkaisut.

Zero Keyboardin nimi viittaa 
juuri käyttöliittymään, jossa 
näppäimistö ja lomakkeet ovat saaneet 
kyytiä. Rikkisen mielestä ne ovat 
vanhanaikainen tapa tallentaa tietoa 
järjestelmään, jota loppukäyttäjät 
lähtökohtaisesti vieroksuvat. Hän 
haluaa muistuttaa, että myyntityössä 
jokainen tiedon näpyttelyssä säästetty 
minuutti on arvokas.

– Oikeiden työkalujen oikeanlaisella 
hyödyntämisellä myyjät voivat säästää 
viikoittain useita tunteja, jotka he 
pystyvät käyttämään varsinaiseen 
myyntityöhön.

VI IMEISET HETKET ALOITTAA 

MUUTOS KOHTI TÄYDELLISEMPÄÄ 

ASIAKASYMMÄRRYSTÄ

Zero Keyboardista on kasvanut 
nopeasti globaali toimija ja juuri 
Yhdysvaltain markkinat tuovat 

”Valitettavasti järjestelmien tuottama tieto voi 
olla käyttökelvotonta, mikäli sinne syötetty 
data ei ollut alunperinkään oikea-aikaista ja 

oikeellista.”
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jo 30 prosenttia yrityksen koko 
liikevaihdosta. 

– Meillä on toimistot Helsingissä ja 
Chicagossa. Toistaiseksi Helsingissä 
on vielä enemmän työntekijöitä, mutta 
lähivuosina isoin kasvu tapahtuu 
Atlantin toisella puolella. Liidejä tulee 
jo nyt koko Amerikan mantereelta.

Rikkinen myöntää huomanneensa, 
että datalla johtamisen suurin haaste 
liittyy yritysten toimintakulttuurin 
muuttamiseen. Isoja muutoksia ei ajeta 
yhdessä yössä osaksi jokapäiväistä 
työntekoa ja hän on varma, että pian 
koittavat viimeiset hetket aloittaa 
niiden läpivienti.

– Nykyaikana asiakasta on 
ymmärrettävä lähes täydellisesti, 
eikä ymmärrys voi perustua vain 
olettamuksiin ja tunteisiin. Etulinjassa 
datan hyödyntämisen aloittaneet 
yritykset tulevat saamaan suurimman 
muutoksesta seuraavan hyödyn. Datan 
keräämisessä ja ymmärtämisessä 
epäonnistuvat yritykset jäävät 
puolestaan auttamatta kilpailijoidensa 
jalkoihin.

Loppujen lopuksi muutoksesta 
hyötyvät erityisesti kuluttajat ja 
asiakkaat.

– Kun organisaatio saa tärkeimmän 
bisnestietonsa suoraan kentältä 
CRM-järjestelmään, myynnissä ja 
asiakaspalvelussa osataan tehdä oikeat 
asiat oikealla hetkellä. Asiakkaan 
näkökulmasta se tarkoittaa entistä 
parempaa ja sujuvampaa palvelua. 

Kilpailukykyä 
Salesforce- 
kehityksellä
– SALESFORCE ALUSTANA ASIAKASKOHTAISTEN  
SOVELLUSTEN KEHITYKSESSÄ

Lisää tapoja laajentaa Salesforcea?

Salesforcen ekosysteemistä löytyy valmiita ratkaisuja eri tilanteisiin ja 
prosesseihin, mutta aina valmistuotteet eivät riitä. Salesforcen käyttöä on helppo 
laajentaa, samalla hyödyntäen jo käytössä olevaa järjestelmää ja sen dataa. Kaikki 
tämä nopeasti, ketterästi ja valmiina mobiiliin.

Lue lisää aiheesta oppaastamme ”Kilpailukykyä Salesforce-kehityksellä”.

biit.fi/hub/oppaat/salesforce/kilpailukykya-salesforce-kehityksella/

Laajenna Salesforcen käyttöä kolmannen 
osapuolen sovelluksilla
Salesforcen laajentamiseksi löytyy paljon vaihtoehtoja. Tässäkin Fiidin 
numerossa on esitelty kolmea eri lähestymistapaa: käytössä olevan 
järjestelmän laajentaminen, uusien sovellusten rakentaminen Salesforcen 
sisällä ja uusien sovellusten rakentaminen Herokun avulla.

Joskus joku on kuitenkin rakentanut sovelluksen valmiiksi ja myy sitä suoraan 
asiakkailleen. Zero Keyboard taas on hyvä esimerkki Salesforcen päälle 
rakennetusta sovelluksesta, jonka saa ostettua Salesforcen Appexchangen 
kautta.

Appexchange on Salesforcen sovelluskauppa, josta löytyy yli 5000 helposti 
asennettavaa ilmaista ja maksullista sovellusta, joiden avulla Salesforcen 
toimintaa voi laajentaa.

               appexchange.salesforce.com

http://www.biit.fi/hub/oppaat/salesforce/kilpailukykya-salesforce-kehityksella/
https://appexchange.salesforce.com
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”Samalla huomasin, että pienen 
kustomoinnin avulla meidän on 
mahdollista korvata aiemmat 
toiminnanohjausjärjestelmämme 
kokonaan Salesforcella.”
/  P E T R I  U O M A L A ,  K O T I K A T U  O Y
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Asiakastiedon käsittely vaati kaikkien 
mielestä pikaista parannusta. 

Kotikadun markkinointi- ja 
kehitysjohtajana toukokuussa 
aloittanut Petri Uomala saikin heti 
kättelyssä tehtäväkseen koordinoida 
CRM-järjestelmän käyttöönoton. 
Etsinnässä oli pitkäikäinen järjestelmä, 
jonka jatkokehittäminen olisi 
myöhemminkin mahdollista. 

Aiemmin konsulttina toimineelle 
Uomalalle Salesforce oli ennestään 
tuttu työkalu ja hän oli pilotoinut sen 
käyttöä myös Kotikadun myyntitiimin 
kanssa.

– Olimme ottaneet Salesforcen 
myynnin työkaluksi ja harjoitelleet 
liidien käsittelyä ja tarjousten viemistä 
järjestelmään. Samalla huomasin, että 
pienen kustomoinnin avulla meidän 
on mahdollista korvata aiemmat 
toiminnanohjausjärjestelmämme 
kokonaan Salesforcella.

Uomala kertoo kokeilleensa 
aluksi täysin testimielessä, voisiko 

Salesforcen päälle rakentui 
mobiililaitteilla toimiva  
kiinteistöhuoltoalan ERP

Salesforcen päälle rakentaa 
mobiililaitteilla toimivan täysiverisen 
kiinteistöhuoltoalan ERP:n. Hyvin 
nopeasti kävi ilmi, että kyseessä olisi 
huomattavasti helpompi projekti kuin 
hän oli kuvitellut.  

Sen jälkeen asiat ovat tapahtuneet 
nopeasti.

ERPIN RAKENTAMINEN EI VAADI 

JÄTTIBUDJETTIA

Uomala kertoo, että toteutuksen 
pohjana on Salesforcen oma 
mobiilisovellus, jota on kustomoitu 
Kotikadun tarpeisiin. Näin myös 
lisenssikustannuksia saatiin hinattua 
alaspäin. Kaiken kaikkiaan hän haluaa 
ravistella pinttyneitä uskomuksia, 
joiden mukaan ERP -projektiin 
lähteminen maksaa maltaita.

– Lopputuloksen hintalappu pysyy 
kymmenissä tuhansissa euroissa. 
Nykypäivänä ERP:n rakentaminen ei 
ole enää rahajuttu, vaan hyviä työkaluja 
saa käyttöön kustannustehokkaasti.

Viime keväänä Kotikatu Oy:ssä oltiin valmiita digiloikkaan. 
Kiinteistöjen ylläpitopalveluja tuottava yritys oli samassa 
tilanteessa kuin moni muukin suomalainen toimija: varsinaista 
CRM-järjestelmää ei ollut ja yritysfuusioiden seurauksena 
käytössä oli edelleen viisi eri toiminnanohjausjärjestelmää.
/  S U V I  L I N D S T R Ö M

Kotikadun järjestelmien 
noin 1300 käyttäjästä valtaosa 
on asiakaskohteissa liikkuvia 
huoltohenkilöitä. Uomala onkin 
iloinen voidessaan todeta, että uutta 
ERPiä päästiin rakentamaan puhtaasti 
kenttähenkilöstön tarpeet huomioiden. 

Projekti on toteutettu lähes 
kokonaisuudessaan Biitin kanssa, 
vain sovelluksen hyödyntämä 
ohjelmistorobotiikka on toiselta 
toimittajalta. Uomala kertoo, että myös 
yhteistyökumppaneiden valinnassa 
painotettiin kykyä lähestyä asioita 
käyttäjäystävällisyyden kautta.

– Usein it-talot sortuvat turhaan 
sovelluskikkailuun. Halusimme 
löytää kumppanin, joka pyrkii aidosti 
ymmärtämään työntekijöidemme 
arkea, Uomala sanoo.

MUOKKAUSTILOILLE SANOTTI IN EI

Mobiilisovelluksen toiminnallisuuksien 
viimeistely oli haastatteluhetkellä 
vielä kesken, mutta Uomala uskoo sen 
olevan laajemmassa pilottikäytössä 
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vielä lokakuun aikana. Lopputuloksesta 
on tullut toivotunlainen. 

– Lähtökohtana oli saada kaikki 
järjestelmän toiminnallisuudet 
painikkeiden taakse, jotta 
huoltohenkilöiden ei tarvitse käsitellä 
keikkoihin liittyviä dokumentteja 
monimutkaisissa muokkaustiloissa.

Yksi yhteinen järjestelmä selkiyttää 
asiakasnäkymää.

– Työntekijöidemme näkymä omiin 
asiakkaisiin ja tuleviin työtehtäviin on 
selkeämpi ja esimerkiksi ilmoitukset 
kiireellisistä työtehtävistä on 
automatisoitu.

Huoltotöiden hallinnoinnin lisäksi 
sovelluksesta löytyvät esimerkiksi 
kiinteistöjen mittariluennat sekä 
sähköinen allekirjoittaminen, jonka 
avulla asiakas voi kuitata huoltotyön 
vastaanotetuksi. Uomala odottaa 
myös yrityksen sisäisen viestinnän 
mullistuvan sovelluksen käyttöönoton 
myötä.

– Pystymme tuomaan sisäiset 
viestit mukaan alustalle, joten jatkossa 
ne tavoittavat paremmin kaikki 
työntekijät. Lisäksi otamme käyttöön 
chatin, jonka välityksellä työntekijät 
pystyvät keskustelemaan toistensa 

kanssa. Jos huoltotehtävän aikana 
ilmenee yllättäviä ongelmia, kohteesta 
voi ottaa valokuvan tai videon ja kysyä 
kollegalta apua. 

Usein ERP-projektit toteutetaan 
johtoportaan tarpeet ja taloushallinto 
edellä. Mitä Kotikatu Oy:n päättäjät 
ovat tuumanneet lopputuloksesta?

”Kaikki olivat todella 
tyytyväisiä. Lähestulkoon 
aaltojahan siellä tehtiin.”

Kotikatu Oy
Kotikatu on paikallinen ja ketterä kiinteistöpalveluyritys, joka tarjoaa kaikki 
ison toimijan palvelut, resurssit ja toimitusvarmuuden vaivattomasti ja 
luotettavasti. Vuosikymmenten kokemus, vahva ammattiylpeys ja korkea 
laatu ovat palvelumme kulmakiviä. Toimimme avoimesti viestien ja 
asiakkaamme lähellä, hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen.

Lupauksemme on: havaitsemme, hoidamme ja huolehdimme. 
Asiakkaillemme tämä näkyy aktiivisuutena ja oma-aloitteisuutena. Siinä, 
että teemme asiat aina kerralla kuntoon -asenteella ja kokonaisuutta 
ajatellen. Siinä, että rakennamme parempaa asumisviihtyvyyttä ja vaalimme 
hoitamiemme kiinteistöjen arvoa. Siinä, että olemme toimialamme ykkönen, 
halutuin kumppani ja työnantaja.

Kiinteistönhoidon edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme 
ja toimintaamme. Yhtiömme muodostuu erityisesti asuinkiinteistöjen 
huoltoon erikoistuneista yksiköistä, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, 
Pirkanmaalla, Lahdessa, Porissa, Jyväskylässä ja Oulussa. Meillä on 
ammattilaiset myös liikekiinteistöjen ylläpitoon. Kotikatu työllistää yli 1200 
osaavaa ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.

Uomala on juuri ennen haastattelua 
käynyt esittelemässä mobiilisovellusta 
hallituksen kokouksessa.

– Kaikki olivat todella tyytyväisiä. 
Lähestulkoon aaltojahan siellä tehtiin, 
hän heittää.
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Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

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...

Liiketoiminta synnyttää jatkuvasti valtavia määriä dataa. Tästä datasta ei kuitenkaan 
ole hyötyä, jos sitä ei saada johtamisen ja päätöksenteon tueksi oikeassa muodossa ja 
oikealla hetkellä. Me emme vain laita CRM-järjestelmää pystyyn. Autamme asiakkaitamme 
myös tuomaan toimintamallinsa ja prosessinsa järjestelmiin, mahdollistaen aidon datalla 
johtamisen, oli kyse sitten myynnistä, markkinoinnista tai asiakaspalvelusta.

Biit Oy on Salesforcen teknologioita toimituksissaan hyödyntävä konsultointi- ja palveluyritys. Salesforcen 
tuotteiden käyttöönottojen lisäksi autamme asiakkaitamme hyödyntämään näitä järjestelmiä tiedolla 
johtamisessa ja jatkokehittämään ratkaisuja entistä pidemmälle.

Asiakasrekisteristä johtamisen työkaluihin



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
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