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Yhden alustan taktiikka vaatii monta 
pysähdystä
Tämänkertaisessa Fiidissä perehdytään hieman tavanomaista teknisempään tapaan 
aiheeseen, joka nousee asiakaskeskusteluissa vähän väliä esiiin. Nimittäin Salesforcen 
käytön laajentamiseen.

Kulunut sanonta “nälkää kasvaa syödessä” pätee hyvin myös Salesforcen maailmaan, 
sillä usein sen ensimmäisen käyttöönottoprojektin jälkeen asiakkaat haluavat tietää, 
miten he voivat saada alustasta irti maksimaalisen hyödyn.

Useimmat tietävät jo, että Salesforce on nykyisin paljon muutakin kuin 
asiakastiedon hallintaan tarkoitettu CRM-järjestelmä, mutta mihin kaikkeen muuhun 
se taipuu?

Kerron usein tässä kohtaa asiakkaille eräästä minulle tutusta yrityksestä, jossa 
oikeastaan kaikki tekeminen pyörii yhdellä ja samalla alustalla.

Tässä yrityksessä myynnin lisäksi myös markkinointia, asiakaspalvelua, HR:ää, 
projektityötä ja viestintää pyöritetään Salesforcessa. Jokaisen uuden työntekijän matka 
yrityksessä alkaa Salesforceen tutustumisesta.

Arvaatteko jo, mistä yrityksestä on kyse? Biitistä tietenkin.
Yhden alustan taktiikka on toimitusjohtajan näkövinkkelistä mahtava asia, 

sillä voin vaivattomasti käydä yhdestä paikasta katselemassa esimerkiksi 
markkinoinnin tulevaa ohjelmaa, seurata myynnin kehittymistä, 
osallistua yrityksen sisäisiin keskusteluihin tai tutustua 
asiakasprojekteihin. Yrityksen toiminnoista kirjanpito on 
ainoa, johon Salesforce ei taivu.

En usko, että muillakaan työntekijöillä on 
valittamista, sillä yhden alustan taktiikalla varmistetaan, 
ettei siiloja pääse syntymään tai jos niitä on jo syntynyt, 
niin niistä päästään eroon.

Me emme kuitenkaan ole päässeet tähän pisteeseen 
kerralla, vaan järjestelmäämme jatkuvasti kehittämällä. 
Yhden alustan taktiikan toteuttaminen edellyttää 
monia pysähdyksiä, jolloin mietitään seuraavia 
kehityskohteita. Esimerkiksi markkinoinnin 
sisältökalenteri on työkalu, jonka olemme itse 
järjestelmään rakentaneet.

Tässä Fiidissä tutustutaan yhden konsulttimme 
silmin siihen, minkälainen maailma Salesforcen CRM-
kuoren alta avautuu sekä perehdytään muun muassa IT-
arkkitehtuuriin, joka jää usein liian vähälle huomiolle.

Toivottavasti saatte tästä numerosta ajatuksia siihen, 
mihin suuntaan te voisitte Salesforceanne kehittää.

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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Vielä vuosi sitten, juuri ennen Biitille 
siirtymistä Salesforce merkitsi Anne 
Mantereelle ennen kaikkea asiakastiedon 
hallintaan tarkoitettua CRM-järjestelmää, jotka 
olivat hänelle tuttuja jo entuudestaan.

Mantere tiesi Biitille konsultiksi 
siirtyessään, että Salesforce on suosittu brändi, 
jonka tuotteita yritykset ympäri maailmaa 
käyttävät. Hän ei osannut kuitenkaan aavistaa, 
mihin kaikkeen Salesforce alustana taipuisi.

– En ole urallani aiemmin käyttänyt 
samaa alustaa näin moneen asiaan. Sen 
lisäksi, että olen mukana monenlaisissa 
Salesforceen liittyvissä asiakasprojekteissa, 
käytän järjestelmää itsekin päivittäin 
kaikkeen mahdolliseen, kuten esimerkiksi 
tuntiseurantaan, projektinhallintaan, 

Anna Mantere toimii 
Biitillä konsulttina 
ja tiiminvetäjänä.

Sukellusretki pintaa 
syvemmälle – Salesforce 
konsultin silmin

tiimityöskentelyyn, yhteystietojen kaivamiseen 
ja laskutukseen. Listasta tulisi jättimäinen, 
jos listaisin kaikki Salesforcessa hoitamani 
työasiat, Mantere naurahtaa.

Suurimpana yksittäisenä yllätyksenä 
Mantereelle on tullut se, että Salesforcea voi 
käyttää jopa yrityksen intranettinä, kuten 
Biitillä tehdään.

– Kaikki työhön liittyvä tieto löytyy meillä 
Salesforcesta, joka toimii projektityön lisäksi 
muun muassa sisäisen viestinnän kanavana ja 
HR:n työkaluna.

Alustan monipuolisen käytön osana 
päivittäisiä työrutiineja Mantere näkee 
hyvänä asiana. Se paitsi säästää työaikaa, 
myös helpottaa merkittävästi työskentelyä 
asiakkaiden parissa.

Miltä Salesforce näyttää vajaan vuoden konsulttikokemuksella, 
kun taustalla on omakohtaista kokemusta monista eri 
teknologioista? Anna Mantere kertoo, minkälainen näkymä 
pinnan alta avautui, kun hän pääsi sukeltamaan syvemmälle 
Salesforcen maailmaan.

/  J A A K K O  K O I V I S T O
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Käyttöönotto lähtee aina liikkeelle 
jostain selkeästä liiketoiminnan 
tavoitteesta. Tyypillisesti ensimmäisen 
projektin tavoitteena on esimerkiksi 
myynnin tai myynnin johtamisen 
tehostaminen läpinäkymällä 
mittaroinnilla ja suunnittelulla tai 
asiakaskokemuksen parantaminen 
360-näkymällä. Usein asiakkaalla on 
kuitenkin jo tässä vaiheessa mielessä 
monia muitakin kehittämiskohteita, 
joista rakentuu tiekartta (roadmap) 
järjestelmän jatkokehitykselle.

Mantere arvelee, että asiakkaat ovat 
usein ensimmäisten keskustelujen 
aikana samassa tilanteessa kuin 
hän itsekin oli vielä vuosi sitten. 
He tietävät Salesforcesta sen, että 
se on markkinoiden johtava CRM-
järjestelmä, mutta eivät tiedä, mihin 
kaikkeen muuhun se taipuu.

– En oleta, että asiakas tuntee 
järjestelmän läpikotaisin. Näen, 
että on minun roolini konsulttina 
kertoa erilaisista mahdollisuuksista 
sekä tarjota asiakkaalle ajatuksia, 

– Meillä on oikeastaan käytössä vain 
yksi järjestelmä kaikkeen tekemiseen. 
Se on varmasti erikoisin ja tietyllä 
tavalla myös innovatiivisin ratkaisu, 
johon olen urallani törmännyt. On 
helppoa keskustella asiakkaiden 
kanssa Salesforcen hyödyntämisestä, 
kun sitä käyttää itsekin työssään niin 
monipuolisesti.

“OLEN JO OPPINUT VAIKKA MITÄ”

Mantereen ensikosketus Salesforceen 
tapahtui rekrytointiprosessin 
aikana, jolloin häntä pyydettiin 
konfiguroimaan pintapuolisesti 
myyntisuppiloa Salesforce-
ympäristössä. Hän myöntää olleensa 
vielä silloin järjestelmän käyttäjänä 
lähtötelineissä.

Siitä huolimatta hän suoriutui 
tehtävästä kunnialla ja alkoi opetella 
Salesforcen käyttöä laajemminkin. 

– Vajaassa vuodessa olen jo 
ehtinyt oppia vaikka mitä! Olen 
oppinut konfiguroimaan järjestelmää 
asiakkaan tarpeisiin ja rakentamaan 

järjestelmään kaikenlaisia hyödyllisiä 
asioita, kuten käyttäjähallintaa, 
erilaisia sovelluksia, datan 
laadunhallintaa, automaatioita 
sekä tietomalleja. Olen samalla 
oppinut paljon myös raportoinnista, 
datamigraatioista, integraatioista 
sekä Salesforcen versionhallinnasta. 
Koodaajaksi en kuitenkaan voi itseäni 
kutsua, Mantere naurahtaa.

EI VALMISTA KERRALLA

Vaikka Biitillä Salesforcea 
käytetään nykyisin miltei kaikkeen 
mahdolliseen, niin tilanteeseen ei 
olla päästy kertarykäyksellä, vaan 
järjestelmän jatkuvalla kehittämisellä. 
Se on lähestymistapa, jota Mantere 
suosittelee kokemustensa pohjalta 
muillekin.

– Olen ehtinyt olla mukana useissa 
projekteissa, joissa asiakas on ottanut 
Salesforcen ensimmäistä kertaa 
käyttöön. Koskaan tällä ensimmäisellä 
toteutuksella ei saada kaikkea 
täydelliseksi, eikä sitä edes yritetä. 

”Meillä on oikeastaan käytössä vain yksi 
järjestelmä kaikkeen tekemiseen. Se on 

varmasti erikoisin ja tietyllä tavalla myös 
innovatiivisin ratkaisu, johon olen urallani 

törmännyt.”
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mihin suuntaan hänen kannattaisi 
järjestelmää kehittää. Konsultin 
näkökulmasta tilanne on mahtava, 
koska käytön laajentamiselle on 
hyvin vähän rajoitteita ja pienilläkin 
investoinneilla voidaan luoda 
merkittävää arvoa asiakkaalle.

Mihin kaikkeen Salesforcea sitten 
voi käyttää?

Asiaa voi tarkastella erilaisten 
Cloudien eli pilviratkaisujen 
kautta. Niistä tutuin on myyntiin 
keskittyvä Sales Cloud, mutta 
sen lisäksi Salesforcelta löytyy 
muun muassa Service Cloud 
asiakaspalveluun, Marketing Cloud 
markkinointiin, Commerce Cloud 
verkkokauppaan ja Community 
Cloud yhteisöpalveluihin, 
kuten itsepalveluportaaleihin. 
Näiden lisäksi Salesforce ja 
heidän kumppaninsa kehittävät 
muun muassa jatkuvasti uusia 
toimialakohtaisia ratkaisuja, kuten 
Advendio mediamyyntiin.

– En tosiaan olisi ennen Biitille 
siirtymistä uskonut, mihin kaikkeen 
tämä alusta taipuu. Uutta opittavaa 
löytyy koko ajan, joten koskaan 
ei varmasti voi sanoa tuntevansa 
Salesforcea läpikotaisin. Sen takia 
myös jaamme syventymisalueita 
kollegoiden kesken, jotta voimme 
yrityksenä vastata kaikkiin tarpeisiin 
ja sparrata myös toisiamme, Mantere 
kertoo.

PUNAINEN LANKA KOKO AJAN 

KÄSISSÄ

Mantere kertoo olleensa mukana 
erityisesti käyttöönottoprojekteissa, 

joissa lähtökohtana on ollut 
yrityksen myynnin kehittäminen. 
Samalla asiakkaiden kanssa 
kuitenkin keskustellaan jo 
järjestelmän jatkokehityksestä. 
Monesti tässä kohtaa asiakkaat ovat 
olleet täysin yllättyneitä siitä, mitä 
kaikkea alustalla voidaan tehdä. 

Mantere kertoo löytäneensä 
itsensä muutamaan kertaan 
tilanteesta, jossa asiakas tiedustelee 
aluksi joidenkin yksittäisten 
kenttien lisäämisestä, mutta 
ajautuu keskustelun edetessä 
luettelemaan monia liiketoiminnan 
kannalta oleellisia kehityskohteita 
hahmottaessaan paremmin uuden 
alustan mahdollisuuksia.

– Mahdollisuuksia on niin 
paljon, että suunnitelmiin kerääntyy 
helposti paljon kehitysideoita, 
jolloin on tärkeää pitää kiinni 
punaisesta langasta, eli mihin 
ollaan menossa ja mitä ollaan 
tavoittelemassa. Yksi helppo tapa 
laajentaa järjestelmän käyttöä on 
ottaa esimerkiksi käyttöön meidän 
kehittämiä pakettiratkaisuja. 
Esimerkiksi avainasiakkuuksien 
johtamiseen kehitetty KAM-paketti 
luo järjestelmän käytölle hyvän 
lisätason käyttöönottovaiheen 
jälkeen, jos järjestelmää halutaan 
jatkokehittää myynnin tarpeisiin.

Jos Mantereen pitäisi kiteyttää 
kaikki vajaassa vuodessa oppimansa 
asiat yhteen ajatukseen, niin hän 
palaisi takaisin aivan ensimmäiseksi 
tekemäänsä huomioon. Salesforce 
on paljon muutakin kuin CRM-
järjestelmä.

Ajankohtaista

Biit on nyt osa Visma-
konsernia
Biit siirtyi elokuun lopussa 
pohjoismaiseen Visma-konserniin 
kuuluvan Visma Consulting Oy:n 
omistukseen. 

Samalla jo aiemmin CRM-ratkaisujen 
saralla vahvana toimijana tutuksi 
tullut Visma Consulting Oy laajensi 
toimintaansa nopeasti kasvaville 
Salesforce-markkinoille.

Biitille yritysjärjestely mahdollistaa 
liiketoiminnan entistä nopeamman 
kasvattamisen. Biit jatkaa edelleen 
toimintaansa nykyisellä nimellään, 
johdollaan, henkilöstöllään ja 
strategiallaan.

Kauppa ei siis vaikuta Biitin sopimuksiin 
tai asiakkaisiin millään tavalla, mutta 
jatkossa pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme entistä laaja-alaisempaa 
osaamista.

Biit osti Advance B2B:n 
Salesforce-liiketoiminnan
Biit osti pian Visma-järjestelyn jälkeen 
kasvumarkkinointiin erikoistuneen 
Advance B2B:n Salesforce-
liiketoiminnan kokonaisuudessaan.

Kaupan yhteydessä Biitille siirtyi 
lisää erittäin haluttuja Salesforce-
osaajia, jotka vahvistavat Biitin 
osaamista entisestään markkinoinnin 
ratkaisujen, itsepalvelukanavien ja 
liiketoimintakonsultoinnin saralla.

Kauppa tukee yhtä Biitin vuoden 
tärkeimmistä teemoista, eli osaamisen 
vahvistamista.
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Winter ‘21 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Winter ’21 Releasesta.

Salesforce Anywhere (beta)
Salesforce jatkaa muuttuneisiin työolosuhteisiin vastaamista Salesforce Anywhere -sovelluksella, joka 
helpottaa digitaalista ja reaaliaikaista tiimityöskentelyä sijainnista riippumatta. Salesforce Anywheren avulla voi 
keskustella kollegojen kanssa, vastaanottaa hälytyksiä, muokata tietueita, tarkastella mittaristoja ja suunnitella 
asiakkuudenhallintaa reaaliaikaisesti yhdessä paikassa. Toiminnallisuus on vielä beta-vaiheessa ja vaatii erillisen 
aktivoinnin. 

Y L E I S E T
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Dynaamiset lomakkeet ja 
toiminnot
Dynaamisten lomakkeiden avulla 
voidaan luoda mini-page layoutteja, 
jotka voidaan upottaa mille tahansa 
sivulle Lightning App Builderin avulla. 
Näiden lomakkeiden näkyvyyttä voidaan 
säädellä käyttäjätasolla. Toiminnon 
avulla voidaan näyttää oikeita kenttiä 
oikeille käyttäjille oikeaan aikaan. 
Dynaamiset toiminnot toimivat samalla 
tavalla, eli voit määritellä käyttäjälle 
relevantit toiminnot ja näyttää hänelle 
ainoastaan ne.

Lightning-sivun 
optimointi
Ajan saatossa Salesforcen Lightning-
sivuille saattaa kerääntyä paljon 
kenttiä ja komponentteja, jolloin 
sivut saattavat hidastua. Salesforce 
tarjoaa sivujen optimoimiseksi 
työkalun, joka analysoi jokaisen sivun 
ja siihen liittyvät komponentit sekä 
tarjoaa ratkaisuehdotuksia sivun 
parantamiseksi.

S A L E S  C L O U D

Yleiset parannukset
Myyntimahdollisuuksien avaintietojen 
muutosten seurantaa on parannettu 
visuaalisilla indikaattoreilla, jotka 
kertovat yhdellä vilkaisulla käyttäjälle, 
jos kaupan arvioitu arvo tai 
sulkemispäivä on muuttunut viimeisten 
seitsemän päivän aikana. Toiminto on 
päällä oletusarvoisesti, mutta sen voi 
helposti laittaa pois päältä asetuksista 
kohdasta “Opportunity Settings”.

Lightning Email -pohjien luontiin on 
tullut uusi visuaalinen editori, jonka 
avulla pohjan voi luoda visuaalisesti 

Y L E I S E T

komponentteja näytölle raahaamalla 
ilman HTML-koodin tuntemusta. Editori 

on käytettävissä sekä Sales Cloudin että 
Pardotin kanssa.
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Sales Cloud Einstein 
-tekoälytoimintojen 
parannukset
Kaikki tekoälytoiminnot 
vaativat riittävän määrän dataa 
tuottaakseen luotettavia tuloksia, 
ja erityisesti pienemmissä 
yrityksissä tämä voi muodostua 
pullonkaulaksi, jos transaktioista 
ei yksinkertaisesti synny riittävästi 
dataa. Einstein Lead Scoring 
-toiminto on esimerkiksi vaatinut 
aiemmin toimiakseen puolen 
vuoden ajalta 1000 liidiä, joista 
vähintään 120 on konvertoitunut, 
mutta jatkossa tätä rajoitetta ei 
enää ole. Rajoituksesta on voitu 
luopua, koska Salesforce pystyy 
hyödyntämään valtavaa globaalia 
tietokantaansa, jonka avulla 
pystytään tekemään asiakkaan 
profiilia vastaava anonymisoitu 
pisteytysmalli. Tämä on loistava 
esimerkki joukkoistamisesta, 
minkä vain jaettu pilvipalvelualusta 
pystyy tarjoamaan.

Einstein Opportunity Scoring 
-toiminnon pisteytyksen 
toimintalogiikkaan pystyy 
jatkossa vaikuttamaan entistä 
paremmin. Käyttöönoton 
yhteydessä pääkäyttäjä voi 
suodattimilla valita, minkälaisia 
mahdollisuuksia laskentamallin 
tulisi analysoida. Samoin custom-
kenttiä voidaan jättää pois, jos 
niiden tiedetään olevan laskennan 
kannalta epäoleellisia. Näillä 
rajauksilla voidaan varmistaa, että 
tekoäly tuottaa entistä parempia 
tuloksia. Lisäksi pisteytyksen 
perustelutekstit osaavat nyt 
käyttää muokattuja kenttien 
nimiä (field label) standardinimen 
sijasta, mikä voi kuulostaa pieneltä 
parannukselta, mutta käytännössä 
tekee viestistä käyttäjälle paljon 
helpommin tulkittavan. Opportunity 
Scoring on jo aiemmin tullut osaksi 
Sales Cloud -lisenssiä, eli nyt 
viimeistään kannattaa aktivoida se 
omaan ympäristöönsä.

Einstein Activity Capture 
tulee jatkossa korvaamaan 
Lightning Sync -toiminnon 
tietojen automaattisessa 
synkronoinnissa Salesforcen ja 
Outlook/Gmail-sovellusten välillä. 
Sen avulla voidaan synkronoida 
automaattisesti sähköpostit, 
kontaktit ja kalenteritapahtumat 
- tai vain jotkin näistä. Lisäksi 
automaattisen synkronoinnin 
sijaan voidaan käyttää 
manuaalista synkronointia 
myös sähköposteissa, mikä ei 
aikaisemmin ole ollut mahdollista. 
Uuden käyttöliittymän kautta 
tietojen synkronointia on entistä 
helpompaa kontrolloida. Microsoft 
Office 365 -ympäristöissä Activity 
Capturen käyttöönotto voidaan 
tehdä keskitetysti ilman, että 
yksittäisen käyttäjän tarvitsee 
kytkeä omaa sähköpostitiliään, 
mikä nopeuttaa jalkauttamista.

S A L E S  C L O U D
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Parannuksia sähköpostien luomiseen ja 
lähettämiseen
Uusimmassa julkaisussa saadaan monia parannuksia sähköpostien 
suunnitteluun ja lähettämiseen, kun Pardotia käytetään Lightning-
käyttöliittymän kautta.

Lightning-käyttöliittymään saapuu kehittyneempi sähköpostieditori, joka 
muun muassa mahdollistaa elementtien raahaamisen (drag & drop) 
editoitavaan sähköpostiin. Samalla Salesforce CMS:n kautta jaettavia kuvia 
on mahdollista käyttää sähköposteissa.

Uusi Email Content -editori on saatavilla Lightning-käyttöliittymän kautta 
Salesforce Professional Editionille ja siitä ylöspäin. Editori ei ole käytettävissä 
Pardotin stand alone -sovelluksessa.

Jatkossa myös sähköpostien raporttien tarkastelu ja sähköpostien 
esikatselu onnistuu entistä paremmin Lightning-käyttöliittymän kautta. Myös 
sähköpostien lähettämiseen on tullut parannuksia, kun jatkossa esimerkiksi 
yksittäiset sähköpostit voidaan lähettää myös uudelleen Lightningin kautta.

PA R D O T

Hyödynnä WordPressin 
Block Editoria paremmin
Suositun WordPress-
sisällönhallintajärjestelmän versiossa 
5.0 vanha editori korvattiin Gutenberg-
nimisellä editorilla, jossa sisältöä 
editoidaan yksittäisinä kappaleina 
(blocks). Nämä kappaleet voivat 
sisältää tekstin lisäksi myös muuta 
sisältöä, kuten kuvia, videoita tai 
sisältöä WordPressin plugineistä.

Päivitetty Pardot plugin mahdollistaa 
Pardotin lomakkeiden ja dynaamisten 
sisältöjen editoimisen Gutenbergin 
Block Editorilla.

Lisäksi Pardot pluginin 
autentikoinnissa voi käyttää 
jatkossa myös Salesforcen Single 
Sign-On -toiminnallisuutta suoran 
autentikoinnin lisäksi. Suora 
autentikointi Pardot-käyttäjätunnuksilla 
poistuu helmikuussa 2021.

Salesforce CPQ
CPQ-konfiguraatio- ja 
hinnoittelutyökaluun (Configure, Price, 
Quote) on tullut lukuisia pienempiä 
parannuksia, joista mielenkiintoisimpana 
tilauksen (Order) luonti ilman 
myyntimahdollisuutta (Opportunity). 
Aiemmin tilauksen luomiseen vaadittiin 
myyntimahdollisuutta, mutta monessa 
tapauksessa, kuten verkkokaupassa 
tai sopimustilauksissa, se ei ole 
prosessin kannalta oleellista. Toinen 
mainitsemisen arvoinen parannus on 
mahdollisuus räätälöidä CPQ:n tuote-
editorinäkymää (Quote Line Editor) 
myyjän profiilin mukaan. Esimerkiksi eri 
tuotelinjojen myyjille voidaan näyttää 
vain heidän tuotteidensa kannalta 
oleelliset tiedot editorin sarakkeissa.

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

Service Cloud Voice 
kehittyy
Edellisessä julkaisussa esiteltiin 
uusi Service Cloud Voice -tuote, 
jonka avulla voidaan hallita 
asiakaspalveluun tulevia puheluita 
ilman erillistä ratkaisua. Puhelut 
voidaan tallentaa myöhemmin 
kuunneltaviksi ja joillain kielillä 
puhelun keskustelu voidaan 
litteroida automaattisesti.

Nyt Winter 21 -julkaisussa 
Voice-tuotteen 
puhelunhallintakomponentissa 
asiakaspalvelija voi keskeyttää 

tallennuksen siksi aikaa, kun 
puhelussa käsitellään salassa 
pidettäviä asioita. Puheluiden 
kuunteluun tarkoitettuun 

sovellukseen on lisätty kuuntelun 
edistymistä kuvaava aikapalkki 
sekä puhelun päivämäärä ja 
kellonaika.

Omni-Channel 
Supervisor
Omni-Channel osaa poimia 
asiakaspalvelulle tarkoitetut työt 
työjonosta ja löytää sopivan 
asiakaspalvelijan, jolle se antaa työn 
tehtäväksi. Asiakaspalvelijoiden ei siis 
tarvitse itse seurata työjonoja ja poimia 
sieltä tehtäviä, vaan Omni-Channel 
huolehtii tehtävien jakamisesta heidän 
puolestaan.

Omni-Channelin Supervisor on 
esimiehille suunnattu työkalu, jonka 
avulla voi tarkkailla työjonoja sekä 
asiakaspalvelijoiden saatavuutta ja 
kuormitusta. Tähän asti Supervisor on 
näyttänyt kaikkien asiakaspalvelijoiden 
ja jonojen tiedot. Nyt Supervisoria varten 
voidaan luoda erillisiä käyttäjäryhmiä, 
jotka voidaan kohdistaa yhdelle tai 
useammalle esimiehelle. Ominaisuuden 
avulla voidaan määritellä tarkasti, 
keitä käyttäjiä esimies työkalun avulla 
tarkkailee

Tapausten luokittelu 
tekoälyn avulla
Einstein Case Classification on toiminto, 
joka ehdottaa tapaukselle luokittelua 
aiempien tapausten perusteella. 

Asiakaspalvelun vastuulla on usein 
luokitella uudet sähköpostikanavasta 
tulleet tapaukset esimerkiksi häiriöiksi 
tai tuotekyselyiksi. Jatkossa jos asiakas 
tiedustelee sähköpostissa tuotetietoja 
aurinkopaneelista S20, niin tekoäly osaa 
luokitella tapauksen tuotekyselyksi sekä 
linkittää tapauksen tuotteeseen. Kun 
Einstein Case Classification tunnistaa 
luokitukset oikein, jää asiakaspalvelijan 
tehtäväksi ainoastaan vahvistaa tehdyt 
luokitukset. Mitä enemmän tapauksilla 
on luokittelutietoja ja asiakaspalvelulla 
käsiteltäviä tapauksia, sitä tarkemmin 
tekoäly pystyy tapauksia luokittelemaan. 

Field Service Lightning 
on jatkossa pelkkä Field 
Service
Salesforce on pudottanut Lightning-
sanan pois kenttähuoltotuotteen 
nimestä, joten tuotteen nimi on jatkossa 
Field Service.

Kenttähuollon 
tuntilomakkeet
Tuntilomakkeiden avulla 
kenttähuollon työntekijät voivat kirjata 
mobiililaitteellaan tuntinsa ja lähettää 
ne hyväksyttäväksi palkanlaskentaa 
varten. Esimiehet puolestaan voivat 
tehdä tuntilomakkeiden mallipohjia, 
esimerkiksi päivittäistä tai viikoittaista 
tuntien kirjaamista varten. 
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Tervetuloa Experience 
Cloudiin
Salesforce on päättänyt nimetä 
Community Cloudin Experience 
Cloudiksi, joka kuvastaa paremmin 
Salesforcen kykyä toimia 
asiakkaiden kaiken digitaalisen 
toiminnan yhteisenä alustana. 
Experience Cloud mahdollistaa 
uudenlaisten asiakaskokemusten 
luomisen sekä erilaisten sivustojen, 
portaalien ja mobiilisovellusten 
rakentamisen nopeasti.

Parannuksia 
sivuhierarkioihin ja 
osoitteisiin
Voit nyt rakentaa sivustosi hierarkiaa 
jopa kuudella navigaatiotasolla 
aikaisemman kahden sijaan. Voit myös 
muokata sivujen osoitteita hierarkian 
luomisen jälkeen. Valitse sivuasetukset 
Page Action -menusta muokataksesi 
sivun tietoja, kuten sen nimeä ja 
osoitetta. Voit muuttaa sivuasetuksista 
hierarkiaa milloin tahansa. Sinun ei 
tarvitse murehtia osoitetiedoista, sillä 
alasivujesi osoitetiedot päivittyvät 
automaattisesti muutosten yhteydessä.

Tietuesivujen esittäminen 
dynaamisesti kenttien 
arvojen perusteella
Tietuesivuilla voidaan näyttää erilaisia 
asioita kenttien arvoista riippuen. 
Esimerkiksi myyntimahdollisuuksilla, 
joiden arvo ylittää tietyn summan, 
voidaan näyttää enemmän tietoja 
kuin muilla myyntimahdollisuuksilla. 
Vastaavasti tietyssä tilassa 
olevilla tietueilla voidaan näyttää 
komponentteja, jotka koskevat vain 
tiettyä tilaa. Aiemmin sivujen sisällön 
pystyi määrittelemään käyttäjän tai 
tietuetyypin mukaan, mutta Winter ‘21 
releasen myötä näihin voi yhdistää 
myös kenttien arvoihin perustuvia 
sääntöjä. Kukin sivuversio jaetaan 
tietylle kohdeyleisölle (audience) kuten 
aiemmin.

Tulostettavat näkymät
Listanäkymät ja tietuesivut voidaan 
jatkossa avata tulostettavaan 
näkymään. Tulostettavassa näkymässä 
tiedot esitetään yksinkertaistetulla 
ja tiivistetyllä muotoilulla, joka sopii 
ruudulla näytettävää näkymää 
paremmin tulostamiseen. Tämä 
vähentää tarvetta tehdä raportteja 
tulostamista varten. Tulostettava 
näkymä -painikkeen voi laittaa näkyviin 
useimmille listanäkymille sekä 
tietuesivuille. Toiminto on käytössä 
yhteisöjen ja portaalien tunnistetuille 
jäsenille, mutta ei vierailijoille. Vastaava 
toiminto on ollut käytettävissä jo 
aiemmin sisäisillä käyttäjillä.

C O M M U N I T Y  C L O U D
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A N A LY T I C S

Datan valmisteleminen 
helpottuu Data Prep 
-ominaisuuden uuden 
päivityksen myötä
Datan puhdistaminen ja 
valmisteleminen Einstein 
Analyticsissa helpottuvat Data Prep 
-ominaisuuden uudella päivityksellä. 
Uusi Data Prep on aiempaa 
intuitiivisempi ja visuaalisempi 
käyttöliittymä, joka helpottaa eri 
lähteistä tulevan datan yhdistämistä, 
muokkaamista ja rekisteröimistä 
uudeksi datasetiksi. Uusi Data Prep 
on Winter ‘21 -julkaisussa yleisesti 
saatavilla Einstein Analyticsin 
lisenssinhaltijoille.

Einstein Discovery 
käyttöön valmiilla 
malleilla
Einstein Discovery paljastaa datastasi 
tärkeitä faktoja ja teemoja - ilman 
koodausta tai tilastollista mallintamista. 
Voit esimerkiksi analysoida, mitkä tekijät 
vaikuttavat myyjiesi voittoprosentteihin 
ja saada analyysin pohjalta konkreettisia 
parannusehdotuksia. Einstein 
Discoveryn käyttöönotto helpottuu 
nyt entisestään, kun Salesforce tuo 
valmiit mallit myyntimahdollisuuksien 
voittoprosentin maksimointiin ja 
myyntisyklin minimointiin Einstein 
Discoveryn avulla.

Seuraa tärkeimpiä 
mittareitasi Einstein 
Analytics Watchlist 
-työkalun avulla
Einstein Analyticsin Watchlistin avulla 
voit seurata jopa kahdenkymmenen 
avainmittarisi kehittymistä. Näet 
sekä mittarin nykytilanteen että sen 
historiallisen trendin. Kun kaikki 
avainmittarisi ovat yhdessä paikassa, et 
joudu siirtymään mittaristosta toiseen. 

Tilaa raportit 
sähköpostiisi liitteenä
Vaikka CRM-datan käsitteleminen 
Excelissä ei useinkaan ole suositeltavaa, 
saattaa kuitenkin joskus tulla vastaan 
tilanteita, jolloin raportin saaminen xlsx- 
tai csv-tiedostona suoraan sähköpostiin 
on kätevämpää kuin CRM:ään 
kirjautuminen. Jatkossa tämä on entistä 
helpompaa, sillä voit tilata raportit 
suoraan sähköpostiisi liitetiedostoina.
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Uusia ominaisuuksia 
kulkujen (Flow) 
avulla tehtäviin 
automatisointeihin
Aiemmin tänä vuonna julkaistuihin 
tietueen muutosten perusteella 
käynnistyviin kulkuihin (record triggered 
flow) on tullut paljon uusia hyödyllisiä 
ominaisuuksia. 

Aiemmin kulut käynnistyivät tietuiden 
luonnin tai päivitysten yhtedessä. 
Winter ‘21 release tuo tähän kaksi uutta 
vaihtoehtoa. Kulun voi nyt käynnistää 
ennen kuin tietue poistetaan, mikä 
mahdollistaa esimerkiksi siihen liittyvien 
tietojen päivityksen automaattisesti 
poiston yhteydessä. Tätä vaihtoehtoa ei 
ole mahdollista valita process builderin 
puolella. Toisena uutena vaihtoehtona 
on käynnistää kulku silloin, kun vain 
tietyt muutokset tapahtuvat tietueella, 
esimerkiksi kun tietueen tila vaihtuu. 
Tämä vaihtoehto on tuttu process 
builderin puolelta.

P L A T F O R M

Dynaamiset lomakkeet 
ja toiminnot 
tietuesivuille
Salesforcen tietuesivut on tähän 
asti määritelty sivuasettelun 
kautta. Niiden kentät ja painikkeet 
ovat näkyneet aina samalla 
tavalla. Dynaamiset lomakkeet ja 
toiminnot mahdollistavat kenttien 
ja painikkeiden näyttämisen 
joustavasti Lightning-sivuilla. 

Kentät voi asettaa sivulle yhteen 
tai useampaan osioon ja niiden 
järjestyksen voi määritellä vapaasti. 
Kentät ja osiot voivat näkyä myös 
dynaamisesti tiettyjen ehtojen, 

kuten tilan perusteella. Kentät 
voivat olla missä tahansa kohdassa 
Lightning-sivua. Esimerkiksi 
tiettyyn listaan liittyvät kentät 
voivat olla listan yläpuolella. Tämä 
mahdollistaa joustavat sivuasettelut 
ilman useiden tietuetyyppien ja 
sivuasetteluiden konfigurointia sekä 
sivun jakamisen eri kokonaisuuksiin.

Dynaamiset toiminnot 
mahdollistavat eri painikkeiden 
näyttämisen niille määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti. Esimerkiksi 
tarjouksen luontipainike voi 
olla näkyvissä vasta, kun 
myyntimahdollisuus on edennyt 
tiettyyn tilaan ja sen hinnoittelu on 

hyväksytty. Painikkeet voivat myös 
olla erilaiset selainkäyttöliittymässä 
ja mobiilisovelluksessa. Jos tietyt 
toiminnot vaativat suuremman 
näytön, ne voi piilottaa mobiilista 
ja vastaavasti vain mobiililaitteelle 
soveltuvat toiminnot voi piilottaa 
selainkäyttöliittymästä.

Nämä ominaisuudet ovat 
käytettävissä räätälöidyillä 
objekteilla, mutta eivät vielä yleisesti 
vakio-objekteilla. Dynaamiset 
painikkeet ovat käytettävissä beta-
versiona mobiilisovelluksessa ja 
vakio-objekteilla. 

Kulkujen kehittämiseen on tullut myös 
uusia ominaisuuksia. Kulkuja voi testata 
suoraan eri käyttäjillä valitsemalla 
halutun käyttäjän ja tarvittavat 
käynnistysparametrit. Käyttäjän 
valitseminen on laitettava päälle 
Salesforcen automatisointiasetuksista. 
Mahdolliseen virheeseen tulee myös 
suora linkki virheen aiheuttaneeseen 
kohtaan kulussa. Tietuiden dataa 
ja niihin liittyviä tietoja voi jatkossa 
käsitellä suoraan $Record-muuttujan 
kautta, eikä tietoja tarvitse hakea 
erikseen. Myös järjestelmämuuttujiin, 
kuten käyttäjätietoihin ja asetuksiin 
voi viitata suoraan kuluissa hakematta 
niitä ensin omiin muuttujiin. Kaikki 
nämä uudet ominaisuudet nopeuttavat 
kooditonta kehitystä.

MyDomain pakolliseksi 
ensi vuonna - 
valmistaudu etukäteen
Uusien ominaisuuksien ja 
selainvaatimusten vuoksi MyDomain 

tulee pakolliseksi kaikkiin Salesforce-
ympäristöihin. MyDomainin avulla 
ympäristösi saa yrityksesi mukaan 
nimetyn aladomainin salesforce.comin 
alla. Winter ‘21 releasen myötä kaikki 
uudet asiakkaat saavat MyDomainin 
käyttöönsä automaattisesti ja sen voi 
asettaa uuden tuotantoympäristön 
luonnin yhteydessä.

MyDomain tulee pakolliseksi kaikille 
nykyisille asiakkaille vuoden kuluttua 
ja se kytketään automaattisesti päälle 
Winter ‘22 releasen yhteydessä, ellei sitä 
ole otettu käyttöön aiemmin. MyDomain 
on ollut pakollinen jo aiemmin, jos 
käytössä on ollut kertakirjautuminen 
tai tietyt Lightning-ominaisuudet. 
MyDomain kannattaa asettaa päälle 
jo etukäteen, koska samalla voidaan 
testata, että kaikki linkit ja rajapinnat 
toimivat muutoksen jälkeen sekä tehdä 
tarvittavat konfiguraatiomuutokset 
etukäteen.
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Salesforce Industries – 
uusia toimialakohtaisia 
ratkaisuja

/  M I K A E L  M Ö L S Ä

Yhä useampi yritys on nyt muuttuneiden olosuhteiden ja 
asiakkaiden muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä tilanteessa, 
jossa pitkään suunnitteilla olleet digitaaliset kehityshankkeet 
pitää viedä nopeasti maaliin.

Salesforce tuo näihin akuutteihin haasteisiin 
helpotusta laajentamalla jo valmiiksi kattavaa 
toimialakohtaisten ratkaisujen tarjontaansa. 
Uudet ratkaisut koskettavat viestintä-, media- 
ja energia-alaa sekä julkista sektoria.

Uudet toimialakohtaiset ratkaisut sisältävät 
toimialojen erityisiin tarpeisiin suunniteltuja 
sovelluksia, datamalleja ja valmiiksi 
rakennettuja liiketoimintaprosesseja, joiden 
avulla eri aloilla toimivat organisaatiot voivat 
kehittää toimintaansa entistä nopeammin sekä 
vastata omien toimialojensa haasteisiin.

COMMUNICATIONS CLOUD - 

TILAUSPALVELUIDEN MULLISTAJA

Globaalin koronapandemian myötä 
viestintäpalveluita tarjoavat yritykset, kuten 
teleoperaattorit, ovat joutuneet siirtymään 
monien muiden tavoin kivijalkakaupoista 
entistä vahvemmin digitaalisiin kanaviin 
tavoittaakseen asiakkaansa.

Communications Cloud tarjoaa alan 
yrityksille mahdollisuuden palvella asiakkaitaan 
entistä paremmin myös digitaalisissa 
kanavissa. Communications Cloudin avulla 
asiakkaille voidaan tarjota parempaa palvelua 
muun muassa personoiduilla tarjouksilla, 
paketoiduilla palveluilla ja tehokkaamalla 
tilauskäsittelyllä.

MEDIA CLOUD - YKSILÖLLISEMPÄÄ 

PALVELUA YLEISÖLLE

Kun ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa 
kotioloissa, myös tavat kuluttaa mediasisältöä 
muuttuvat.

Media Cloud auttaa media-alan yrityksiä 
ymmärtämään paremmin asiakkaitaan sekä 
tarjoamaan heille yksilöllisempiä kokemuksia. 
Media Cloudin avulla yritykset voivat muun 
muassa kehittää ja käynnistää vaivattomasti 
erilaisia myyntikampanjoita, tunnistaa 
asiakkaidensa mieltymyksiä ja tehostaa sekä 
mainos- että tilaustulojaan.



1 7 B I I T  F I I D  W I N T E R  ’ 2 1

ENERGY AND UTILITIES CLOUD - 

KAIKKI TYÖNTEKIJÄT SAMALLE 

VI IVALLE

Globaalien haasteiden keskellä 
on äärimmäisen tärkeää, että 
energia-alan yritykset säilyttävät 
vahvat asiakassuhteensa, pystyvät 
toimimaan luotettavasti ja huolehtivat 
työntekijöidensä turvallisuudesta.

Energy and Utilities Cloud nivoo 
kaikki energia-alalla operoivan 
yrityksen työntekijät yhteen aina 
myyjistä kenttähuoltoon saakka. 
Energy and Utilities Cloud auttaa 
energia-alan yrityksiä tehostamaan 
myyntiään sekä virtaviivaistamaan 
asiakaspalveluaan.

Esimerkiksi etätöitä kotoaan käsin 
tekevä asiakaspalvelu voi Energy 
and Utilities Cloudin avulla helposti 
lähettää huoltomiehen tarvittaessa 
paikalle. Yhteisen alustan avulla tällä 
huoltomiehellä on pääsy kaikkeen 
tarvittavaan tietoon, jotta hän voi 
turvallisesti palvella ongelmasta 
ilmoittanutta asiakasta.

JULKISEN SEKTORIN RATKAISUT

Kansalaiset odottavat julkisilta 
toimijoilta yhä paremmin toimivia 
digitaalisia palveluita.

Salesforcen avulla julkinen 
sektori voi kehittää ja ottaa nopeasti 
käyttöön moderneja sovelluksia muun 
muassa lupahakemusten ja lisenssien 
käsittelemiseen, tarkastusten 
tekemiseen ja kriisinhallintaan.

Salesforcen julkisen sektorin 
ratkaisujen avulla julkiset palvelut 
voidaan viedä tehokkaasti 
digitaaliselle yhtenäiselle alustalle, 
jonka käyttäminen helpottaa niin 
yksityishenkilöiden, yritysten kuin 
muidenkin toimijoiden asiointia 
viranomaisten kanssa.

Kuvissa Salesforcen uusia toimialaratkaisuja: Communications Cloud, Media Cloud ja 
julkisen sektorin lupahallinnan ratkaisu.
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”Jos kumppanit 
ainoastaan 
toimittavat yksittäisiä 
ratkaisuja, mutta 
kukaan ei hahmota 
kokonaisuutta, niin 
tuloksena on usein 
siiloutumista ja 
tehottomuutta.”
/  J E S S E  J U L K U N E N ,  B I I T  O Y
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IT-arkkitehtuuri tuo 
kaaokseen järjestyksen 
- miksi kokonaisuus on 
syytä pitää aina mielessä

/  J A A K K O  K O I V I S T O

Kuvittele, että sinulla on maalla pieni 
mummonmökki, jota lähdet parantelemaan. 
Haluat mökkiin sähköt ja lämmityksen sekä 
lisää elintilaa.

Mitä enemmän haluat mökkiä parantaa ja 
laajentaa, sitä tärkeämmäksi kokonaisuuden 
hahmottaminen ja järkevien valintojen 
tekeminen nousevat. Jos sähkön saaminen on 
välttämätöntä, kannattaisiko sähköverkkoon 
liittymisen sijaan harkita aurinkopaneelia ja 
kenties säästää samalla tuhansia euroja?

Jatketaanpa ajatusleikkiä mummonmökistä 
hieman pidemmälle. Olet jatkanut mökin 
tuunaamista kymmenien vuosien ajan 

ilman selkeää suunnitelmaa. Sinulla on nyt 
monikerroksinen rakennus, jossa ei ole edes 
portaita. Talon eri kerroksiin pääsee vain 
ulkoseinää pitkin kiipeämällä. Lisäksi talossa 
on useiden valintojen seurauksena valtava 
määrä pieniä vikoja, joiden korjaaminen vaatii 
jatkuvaa remontoimista.

Asiansa osaava arkkitehti ei olisi koskaan 
päästänyt sinua tähän pisteeseen.

Voimme ajatella, että organisaation 
tietotekniset ratkaisut muodostavat 
rakennuksen kaltaisen kokonaisuuden, jolloin 
IT-arkkitehtuurin avulla varmistetaan, että 
kokonaisuus säilyy eheänä silloinkin, kun 

Yrityksillä on nykyisin käytössään lukuisia tietoteknisiä 
ratkaisuja, kuten järjestelmiä ja sovelluksia. Yhdessä ne 
muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan IT-arkkitehtuuriksi. 
Tämän kokonaisuuden hahmottaminen on liiketoimintaa 
kehitettäessä erityisen tärkeää, mutta jää usein liian vähälle 
huomiolle.
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nykyisiä ratkaisuja kehitetään tai 
otetaan käyttöön kokonaan uusia 
tietojärjestelmiä. IT-arkkitehdin 
tehtävänä on varmistaa, että 
suunnitellut ratkaisut ovat järkeviä, 
teknisesti toteuttamiskelpoisia ja 
kustannustehokkaita.

IT-arkkitehtuuri saattaa kuulostaa 
monen mielestä hankalalta, tekniseltä 
ja monimutkaiselta asialta, mutta 
todellisuudessa kyse on helposti 
ymmärrettävästä kokonaisuudesta, joka 
jää usein aivan liian vähälle huomiolle. 
IT-arkkitehtuurin laiminlyönnin 
seurauksena voi esimerkiksi joutua 
rakentamaan eri järjestelmien 
välille useita kalliita integraatioita, 
joilta oltaisiin säästytty paremmalla 
suunnittelulla.

KOKONAISUUS AINA MIELESSÄ

Biitillä arkkitehteinä toimivat Jesse 
Julkunen ja Mikko Cavenius 
ovat vakaasti sitä mieltä, että IT-
arkkitehtuuri on asia, jota pitäisi 
miettiä aina järjestelmiä hankittaessa 
ja kehitettäessä.

– Kaikkien ei tarvitse tuntea oman 
organisaationsa IT-arkkitehtuuria, 
mutta jonkun olisi hyvä olla siitä 
perillä. Jos yrityksellä ei ole omaa 

arkkitehtia, niin kehitysprojektien 
yhteydessä kumppaneilta pitäisi löytyä 
myös tämän puolen osaamista. Jos 
kumppanit ainoastaan toimittavat 
yksittäisiä ratkaisuja, mutta kukaan 
ei hahmota kokonaisuutta, niin 
tuloksena on usein siiloutumista ja 
tehottomuutta, Julkunen kertoo.

Entä mistä IT-arkkitehtuurissa 
on ammattilaisen silmin kyse? 
Arkkitehtina monenlaisten asiakkaiden 
parissa työskentelevä Julkunen 
korostaa, että arkkitehdin on aina 
ymmärrettävä, kenen kanssa hän 
asioista milloinkin puhuu. Kaikki eivät 
nimittäin tarkastele asioita samoista 
lähtökohdista.

– IT-arkkitehtuuri tarkoittaa eri 
ihmisille eri asioita. Vähemmän 
teknisille ihmisille se tarkoittaa 
useimmiten sitä, miten organisaation 
käyttämät järjestelmät keskustelevat 
keskenään ja missä liiketoiminnan 
kannalta kriittinen master data 
sijaitsee. Teknisemmille henkilöille 
IT-arkkitehtuuri tarkoittaa 
hyvinkin syvälle meneviä asioita, 
kuten järjestelmien tietoturvaa. 
Yksinkertaistettuna kyse on kuitenkin 
kokonaisuuden hahmottamisesta, 
Julkunen tiivistää.

”Kaikkien 
ei tarvitse 

tuntea oman 
organisaationsa 

IT-arkkitehtuuria, 
mutta jonkun olisi 

hyvä olla siitä 
perillä.”

Data-arkkitehtuuri. Osa yrityksen kokonaisarkkitehtuuria. Kuvaa sitä, miten data organisaation sisällä liikkuu. Data-
arkkitehtuuri keskittyy datan rakenteisiin sekä niiden tarkempaan kuvaukseen.

IT-arkkitehtuuri. Tarkastelee organisaation käyttämien tietoteknisten ratkaisujen muodostamaa kokonaisuutta. IT-
arkkitehtuurin avulla tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten eri järjestelmät keskustelevat toistensa kanssa sekä miten 
yksittäisten järjestelmien kehittäminen tai uusien järjestelmien hankinta vaikuttavat kokonaisuuteen.

Yritysarkkitehtuuri. Yritysarkkitehtuuri, enterprise architecture, kokonaisarkkitehtuuri tai bisnesarkkitehtuuri 
toimivat kattokäsitteenä kokonaisuudelle, joka tarkastelee yritystä kokonaisuutena ottaen huomioon muun muassa 
liiketoimintasuunnitelmat, organisaatiorakenteet, prosessit ja IT-infrastruktuurin.

Ratkaisuarkkitehtuuri. Ratkaisuarkkitehtuuri keskittyy etsimään mahdollisimman tehokkaita teknisiä ratkaisuja 
liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisuarkkitehtuurilla voidaan esimerkiksi löytää keinoja tehostaa organisaation 
liiketoimintaprosesseja.

Service Blueprint. Palveluiden kehittäminen edellyttää selkeää käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä sekä asioiden 
tarkastelua asiakkaan näkökulmasta. Service Blueprint on työkalu, jolla kehitettävä palvelu pystytään kuvaamaan 
yksityiskohtaisesti prosessikaavion muodossa.

K Ä S I T T E I T Ä
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EROON SI ILOISTA JA 

ROOLIJAOISTA

Cavenius kertoo, että tämän yrityksen 
käyttämien tietoteknisten ratkaisujen 
muodostaman kokonaisuuden 
hahmottaminen jää usein liian vähälle 
huomiolle, sillä organisaatioiden sisällä 
ihmisten roolit ovat liian tiukasti 
määriteltyjä ja toiminta siiloutunutta. 
IT-infrastruktuurin hallinta 
saattaa olla kaukana organisaation 
kehitystoiminnasta. 

– Muutos, jota kaipaisin on, että 
tiukoista roolijaoista luovuttaisiin. 
Liiketoimintapäättäjät ja IT-osaajat 
olisi tuotava lähemmäs toisiaan, 
jolloin IT:tä ei myöskään nähtäisi 
niinkään kuluna, vaan liiketoiminnan 
mahdollistajana. Nykymaailmassa IT 
ei ole pelkästään teknologiaa, vaan 
liiketoiminnan tukemista, Cavenius 
esittää.

Hieman kärjistäen tilanne on 
pahimmillaan sellainen, ettei vasen 
käsi tiedä, mitä oikea käsi tekee. 
Bisnespuoli ymmärtää kaiken 

liiketoiminnasta ja sen tarpeista, 
mutta ei tunne yrityksen käyttämiä 
tietojärjestelmiä eikä niiden asettamia 
reunaehtoja tai mahdollisuuksia 
lainkaan, kun taas IT-osasto ei 
välttämättä ymmärrä liiketoimintaa 
riittävästi.

– Kuten Cavenius tuossa totesi, 
niin IT ja bisnes ovat usein liian 
kaukana toisistaan. Monesti ollaan 
esimerkiksi hankkimassa jotain 
järjestelmää tai softaa, joka täyttää 
jonkin tietyn liiketoiminnan tarpeen, 
mutta ei mietitä, miten se istuu 
kokonaisuuteen. Pahimmillaan voidaan 
päätyä esimerkiksi rakentamaan 
uusi järjestelmä, vaikka saman 
bisnestarpeen olisi voinut täyttää 
vanhaa järjestelmää täydentämällä. 
Toisinaan eri järjestelmien välille 
joudutaan myös rakentamaan monia 
integraatioita, joilta oltaisiin vältytty 
paremmalla suunnittelulla, Julkunen 
kertoo.

Julkunen kertoo, että nykyisessä 
roolissaan häneltä toivotaan 

asiakkaiden suunnalta usein ajatuksia 
siitä, mitä järjestelmiä Salesforcella 
voitaisiin korvata. Asiakkaat eivät 
halua maksaa tuplalisensseistä, joten 
yhdellä järjestelmällä halutaan taklata 
mahdollisimman monia haasteita. Se 
on IT-arkkitehdin päivätyötä.

– Uusi asiakas ei yleensä tiedä, 
mitä kaikkea Salesforcella pystytään 
tekemään, sillä he mieltävät sen 
usein pelkäksi CRM-järjestelmäksi. 
Tällaisessa tilanteessa lähdemme 
yhdessä tutkimaan heidän 
olemassaolevaa arkkitehtuuria ja 
miettämään, mitä kaikkea uudella 
järjestelmällä voitaisiin korvata. 
Tiedämme myös, milloin asiakas 
tarvitsee jotain räätälöityä ratkaisua.

EI VAIN SUURYRITYSTEN ASIA

IT-arkkitehtuuri saattaa kuulostaa 
mahtipontiselta asialta, joka 
koskettaa vain isoja ja monimutkaisia 
organisaatioita. Julkunen ampuu tämän 
ajatuksen heti alas.

– Väittäisin, että IT-arkkitehtuurista 
huolehtiminen on jopa pienille 

Mikko Cavenius 
Enterprise Architect, Biit Oy

mikko.cavenius@biit.fi 
+358 (0)50 359 0023

Jesse Julkunen 
Architect, Biit Oy

jesse.julkunen@biit.fi 
+358 (0)40 801 8935

L I S Ä T I E T O A ?
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organisaatioille tärkeämpää, koska 
niillä ei useinkaan ole varaa siihen, 
että järjestelmät tekevät päällekkäisiä 
asioita. On myös syytä huomioida, että 
järjestelmien on oltava skaalautuvia ja 
muuntautumiskykyisiä - ja tämä siis 
koskettaa kaikenkokoisia yrityksiä. Jos 
esimerkiksi yrityksemme myy autoja, 
mutta yhtäkkiä kaikki haluavatkin 
ostamisen sijaan vuokrata niitä, myös 
järjestelmän on taivuttava tähän 
muutokseen, Julkunen kertoo.

IT-arkkitehtuurissa on siis kyse 
paitsi nykyhetken 
ymmärtämisestä, 
myös tulevaisuuteen 
varautumisesta. 
Julkunen kertoo 
esimerkin hänelle 
varsin tutusta verkko-
kauppamaailmasta. 
Verkkokaupan 
liikenne saattaa olla 
tasaista, mutta ampaista yhtäkkiä 
jyrkkään kasvuun. Voi myös olla, 
että tietyt ajankohdat, kuten Black 
Friday tai joulu saattavat aiheuttaa 
verkkovierailijoissa piikkejä.

– Jos järjestelmiä suunniteltaessa 
ei ole mietitty arkkitehtuuria, on 
nopeisiin muutoksiin vastaaminen 
hankalaa. On esimerkiksi 
arkkitehtuurinen päätös maksaa 
skaalautuvasta SaaS-palvelusta, joka 
perustuu käyttäjävolyymeihin. Tällöin 
voidaan yhtä lailla palvella tuhatta tai 
miljoonaa käyttäjää, eivätkä yksittäiset 
piikit aiheuta ongelmia.

MILLOIN TARVETTA 

KUNNOSTAMISELLE?

Hyvin rakennettu IT-arkkitehtuuri 
on kuin öljytty ratas, joka saa pyörän 
rullaamaan sulavasti. Mistä sitten 
voi tunnistaa, että organisaation 
IT-arkkitehtuuri olisi syytä laittaa 
kuntoon?

– Asiaa voi tarkastella monelta eri 
kantilta. Data-arkkitehtuurin osalta 
on varmasti jotain parannettavaa, jos 
tieto on pirstaloitunutta ja sitä joutuu 
käyttäjänä kaivelemaan monesta 
eri paikasta. Bisnesarkkitehtuurin 
osalta parantamisen varaa on silloin, 
jos bisnesprosessit ovat hankalia - 
esimerkiksi asiakkaalle on hankalaa 
luoda uusi tarjous. Asiaa voi lähestyä 
myös ratkaisuarkkitehtuurin osalta, eli 
käytettävyyden näkökulmasta. Kuinka 
monta kertaa joudun painamaan hiiren 

painiketta päästäkseni 
haluttuun tietoon 
käsiksi? Jos yleisimmin 
käytetty tieto löytyy 
seitsemän painalluksen 
jälkeen, niin 
ratkaisuarkkitehdille 
olisi varmasti käyttöä, 
Julkunen kertoo.

Julkusen esimerkki 
avaa hyvin erästä IT-arkkitehtuurin 
kannalta erittäin oleellista seikkaa. 
Se koskettaa organisaatiossa kaikkia, 
jotka joutuvat järjestelmiä käyttämään. 
Loppukäyttäjät kyllä huomaavat, jos 
kokonaisuus ei toimi.

– Järjestelmiä kehitettäessä 
mietitään kyllä aina asiakkaita, 
mutta entä firman sisäiset käyttäjät? 
Järjestelmien on vastattava myös 
heidän tarpeisiin, Cavenius muistuttaa.

PI IRUSTUKSET YHTEISENÄ 

POHJANA 

Moni saattaa yhdistää arkkitehtuurin 
kauniiden piirrosten ja näyttävien 
mallien luomiseen. Piirtävätkö myös 
IT-arkkitehdit hienoja kuvia?

– Kyllähän me piirrämme! Usein 
projekti asiakkaan kanssa alkaa 
siitä, että heidän IT-arkkitehtuurista 
piirretään ajantasainen kuva, joka 
helpottaa asioista keskustelemista ja 
oikeisiin asioihin keskittymistä. Joskus 
toki asiakkaalla on jo tällainen kuva 
olemassa, Julkunen päättää.

”Jos yleisimmin 
käytetty tieto löytyy 

seitsemän painalluksen 
jälkeen, niin 

ratkaisuarkkitehdille 
olisi varmasti käyttöä.”

Mitä jokaisen olisi hyvä IT-
arkkitehtuurista tietää Julkusen 
ja Caveniuksen mukaan:

1. Sitä ei kannata pelätä. Se 
on hyvinkin looginen ja 
ymmärrettävä kokonaisuus.

2. On hyvä ymmärtää, että 
järjestelmät muodostavat 
kokonaisuuden, jonka palaset 
vaikuttavat toisiinsa.

3. IT-arkkitehtuurista 
huolehtiminen onnistuu 
parhaiten silloin, kun 
kehitystyöhön otetaan 
mukaan niin bisnes, IT kuin 
loppukäyttäjätkin. Kaikilla 
on omat tärkeät näkökulmat 
asioihin. 

4. Toimiva IT-arkkitehtuuri 
mahdollistaa nopeat 
muutokset ja on helposti 
skaalattavissa.

5. Siihen kuuluu useita 
eri kerroksia, joita ei 
tarvitse tuntea syvällisesti. 
Usein riittää, että tietää 
käyttämiensä järjestelmien 
nimet sekä sen, mihin niitä 
käytetään.
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Syysrypistys – Biitin webinaarisarja 
myynnin kokonaisvaltaiseen kehit-
tämiseen

www.biit.fi/webinaarit

Syksyn webinaarimankelissa laitetaan myynnin perustat kuntoon, otetaan 
erityistarkasteluun isot ja tärkeät myyntimahdollisuudet, käsitellään 
myynnin muuttunutta pelikenttää ja rakennetaan saumaton monikanavainen 
asiakaskokemus. Näillä eväillä voit lähteä ensi vuoteen luottavaisin mielin.

Voittava myyntistrategia – kuinka sellainen rakennetaan ja viedään käytäntöön?
Keskiviikko 28.10. klo 8:30

Miksi asiakas ostaisi juuri sinulta? Myyntistrategia on työkalu, joka auttaa vastaamaan tähän kysymykseen ja ohjaamaan 
myyjien toimintaa strategian kannalta oikeisiin asioihin. Webinaarissa palataan siis Harri Terhon ja Lauri Kurjen johdolla 
peruskysymysten äärelle. Kuinka rakennat voittavan myyntistrategian ja varmistat, että myyjäsi myös noudattavat sitä?

Isot myyntimahdollisuudet – enemmän haasteita, enemmän voitettavaa
Keskiviikko 11.11. klo 8:30

Kaikki myyntimahdollisuudet eivät ole samalla viivalla. Merkittävien tarjouksien tekeminen sitoo paljon resursseja ja 
edellyttää projektimaista lähestymistapaa. Yleensä näihin sisältyy myös tarjoavan yrityksen näkökulmasta merkittäviä 
taloudellisia riskejä, joiden takia niiden hyvä hallinta on entistä tärkeämpää. Marraskuun ensimmäisessä webinaarissa 
käydään Jan Ropposen ja Timo Ylikankaan johdolla läpi sitä, kuinka nämä myyntiprojektit viedään onnistuneesti läpi ja 
kuinka isoja myyntimahdollisuuksia voitetaan.

Myynnin murros – kuinka voitat näkemyksellisellä myynnillä
Keskiviikko 25.11. klo 8:30

Myyntitavoitteisiin pääseminen on vuosi vuodelta vaikeampaa. Asiakkaita on vaikeampi saada kiinni ja tapaamisia 
vaikeampi sopia. Asiakkaat myös odottavat myyjiltä entistä enemmän. Miksi kehityssuunta on tällainen? 
Marraskuun toisessa webinaarissa pureudutaan myynnin murrokseen, joka on muuttanut myynnin pelikentän erilaiseksi. 
Myynnin murroksessa on pitkälti kyse asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttumisesta. Kuinka muuttuneisiin odotuksiin 
voidaan vastata? Mukana Biitin Lauri Kurjen lisäksi M3 Groupin Harri Lappi ja Jouni Karo.

Monikanavainen asiakaskokemus – kuinka rakennat saumattoman asiakaskokemuksen?
Keskiviikko 9.12. klo 8:30

Monesti monikanavaisuus mielletään tilanteeksi, jossa yrityksellä on käytössään monia kanavia asiakkaiden kanssa 
toimimiseen. Se ei vielä tarkoita saumatonta asiakaskokemusta. Syksyn viimeisessä webinaarissa perehdytään Juhamatti 
Muuraiskankaan ja Lauri Kurjen johdolla asiakkaan näkökulmasta tyypilliseen tilanteeseen, jossa asiakas joutuu kertomaan 
yrityksen kanssa asioidessaan samat asiat moneen kertaan, sillä tieto ei kulje yrityksen sisällä saumattomasti. Kuinka 
rakennetaan aidosti monikanavainen asiakaskokemus, jossa kaikilla asiakkaiden kanssa työskentelevillä on täydellinen 
näkyvyys siihen, mistä asiakkaan kanssa on aikaisemmin keskusteltu?

https://www.biit.fi/webinaarit
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Oletko koskaan tehnyt asuntolainahakemusta 
verkkopankissa? Minä olen.

Tyypillisesti prosessi etenee niin, että 
ensin verkkopankkiin kirjaudutaan vahvalla 
tunnistautumisella, jonka jälkeen luodaan uusi 
lainahakemus.

Hakemuksessa selvitetään perusteellisesti 
hakijan kulurakenne, eli tulot ja menot. 
Vanhojen palkkakuittien kaivelemiseen ja 
tilitapahtumien selaamiseen kannattaa varata 
aikaa. 

Biit Rich Portal  
– Yhden luukun 
periaate osaksi  
IT-ratkaisuja

Biitillä arkkitehtinä työskentelevä Sakari Valtari ei varmasti 
ole ainoa, joka on tympääntynyt samojen asioiden toistamiseen 
yritysten kanssa asioidessaan. Ystävällisin asiakaspalvelijakaan ei 
voi tarjota laadukasta asiakaskokemusta, jos asiakastiedot eivät 
kulkeudu asiakaspolun mukana. Rich Portal on ratkaisu tähän 
haasteeseen.

Jos lainaa haetaan puolison kanssa, koko 
prosessi suoritetaan tietenkin kahteen kertaan. 
On täysin ymmärrettävää, että pankki haluaa 
tiedot selvittää, jotta se osaa arvioida minkä 
suuruiseen lainaan minun (ja puolisoni) rahkeet 
riittävät.

Sitä vaan on vaikeampi ymmärtää, mikseivät 
nämä tiedot ole hakemuksessa esitäytettyinä, 
koska valtaosa tiedoista löytyy verkkopankista 
jo muutenkin.

/  S A K A R I  V A LT A R I
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Sakari Valtari 
Senior Architect, Biit Oy

sakari.valtari@biit.fi 
+358 (0)44 285 8911

L I S Ä T I E T O A ?

Ainakin omasta verkkopankistani 
tiedot voimassa olevista lainoista sekä 
kuukausitason tuloista ja menoista 
löytyvät helposti. Kulut on vieläpä 
hienosti eroteltu eri kategorioihin 
kuten asumiseen, ruokaostoksiin ja 
harrastuksiin. Todella kätevää!

Kaikesta huolimatta nämä tiedot 
eivät ui sulavasti lainahakemukseen, 
jossa esitäytettyinä näkyvät ainoastaan 
yhteystietoni. Miksi?

MISSÄ PULLONKAULA?

Tiedän pankkien järjestelmä-
arkkitehtuurista sen verran, että 
yleensä taustalla on useita järjestelmiä. 
Kokonaisuus on huomattavasti 
monimutkaisempi kuin miten se 
pankin asiakkaalle näyttäytyy. 

Tässä päästäänkin edellä kuvaamani 
skenaarion yhteen oleelliseen 
pullonkaulaan. Syystä tai toisesta 

lainahakemukseen ei saada tuotua 
tietoja, jotka ovat tallessa yhdessä tai 
useammassa järjestelmässä. 

Ongelman taustalla voi esimerkiksi 
olla ns. legacy-järjestelmä (suomeksi 
vanha järjestelmä, jota ei enää kehitetä 
ja joka perustuu vanhentuneeseen 
teknologiaan), joka pyörittää pankin 
tärkeimpiä ydinprosesseja, mutta josta 
puuttuvat nykyaikaiset rajapinnat. 
Tämä hankaloittaa integraatioiden 
rakentamista.

Voi myös olla, että tieto on hajallaan 
niin monessa eri järjestelmässä, että 
asiakkaan kannalta oleellisen tiedon 
esittäminen vaatisi sen jalostamista ja 
yhdistelyä.

Kolmas syy ongelmaan voi 
liittyä tietoturvaan, eli sensitiivistä 
asiakastietoa ei haluta tallentaa 
muualle kuin lähdejärjestelmään.

RICH PORTAL RATKAISEE 

HAASTEET

Edellä mainitut haasteet ovat kuitenkin 
ratkaistavissa. Olemme kehittäneet 
siihen Rich Portal -nimisen ratkaisun, 
joka on nimensä mukaisesti portaali, 
jossa käyttäjälle tarjotaan portaalin 
muodossa sekä tietoa että palveluja 
yhden luukun periaatteella.

Portaalin merkittävin hyöty on 
siinä, että sen avulla hajanainen 
järjestelmäarkkitehtuuri saadaan 
näyttämään loppukäyttäjän 
näkökulmasta yhtenäiseltä, 
katkeamattomalta palvelulta. 
Tämä luonnollisesti parantaa 
asiakaskokemusta huomattavasti.

Kuvittelepa täyttäväsi alussa 
kuvaamaani lainahakemusta niin, että 
kaikki esitiedot ilmestyisivät valmiiksi 
täytettyinä hakemukseen. Teknisesti 

”Voi myös olla, että tieto 
on hajallaan niin monessa 

eri järjestelmässä, että 
asiakkaan kannalta 

oleellisen tiedon 
esittäminen vaatisi sen 

jalostamista ja yhdistelyä.”
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temppu toteutetaan siten, että portaali 
joko hakee tai näyttää (jolloin tietoja 
ei tallenneta portaalin kantaan) tietoja 
lukuisista taustajärjestelmistä sekä 
tarvittaessa käynnistää prosesseja 
näissä järjestelmissä.

HEROKU TAIKASAUVANA

Teknisesti Rich Portal on toteutettu 
Heroku-sovelluskehitysalustalle, joka 
on täysin pilvipohjainen PaaS-ratkaisu 
(Platform as a Service). Heroku tarjoaa 
työkalut ohjelmien kehittämiseen, 
ajamiseen ja hallinnointiin 
skaalautuvasti, eli palvelu mitoitetaan 
aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja 
suorituskykyä voidaan tarvittaessa 
nopeasti lisätä tarpeiden kasvaessa.

Koska Heroku on osa Salesforce-
alustaa, siihen on sisäänrakennettu 
integraatio Herokun ja Salesforcen 
tietokantojen välillä. Näin ollen kaikki 
organisaation nykyisen Salesforce-
ympäristön data on helposti ja nopeasti 
käytettävissä Herokussa.

Heroku on myös täysin Salesforcesta 
riippumaton sovelluskehitysalusta, 
jonka päälle ohjelmia voi kehittää 
kaikilla yleisimmillä kielillä kuten 
Node, React, Java, Ruby ja PHP. Sen 
päälle kehitetyt palvelut voivat pyöriä 
täysin itsenäisesti, osana asiakkaan 
olemassa olevaa sivustoa tai sitten 
osana Salesforcen Community Cloud 
-portaaliratkaisua.

Rich Portalin tapauksessa 
kehitetyt sovellukset ovat 
käytännössä integraatioita ja 
rajapintoja taustajärjestelmiin sekä 
käyttöliittymäkomponentteja, joiden 
avulla dataa rikastetaan ja tarjoillaan 
käyttäjälle helppokäyttöisessä 
muodossa. Sen avulla saadaan niin 
eräajoon perustuvat legacy-järjestelmät 
kuin moderneja REST-rajapintoja 
hyödyntävät digipalvelut liitettyä 
toisiinsa portaalin päällä.

RICH PORTAL TAIPUU MONEEN

Nykyisin puhutaan paljon palvelujen 
digitalisoinnista ja yritysten 

käytössä olevan valtavan datamäärän 
paremmasta hyödyntämisestä osana 
asiakaskokemusta ja kilpailuedun 
saavuttamista. Samaan aikaan myös 
asiakkaat osaavat vaatia palveluilta 
enemmän sekä kuluttaja- että B2B-
puolella.

Rich Portal on tähän erittäin 
tehokas ja joustava työkalu, joka 
taipuu moniin käyttötarkoituksiin. 
Tällä hetkellä olemme rakentamassa 
asiakkaillemme Rich Portalin avulla 
ratkaisuja muun muassa paremman 
asiakaspalvelukanavan toteuttamiseen.

Tavoitteena on rakentaa kattava 
kanava, jonka kautta asiakas voi 
yhtä lailla hallinnoida ostamiaan 
koneita, tilata kätevästi varaosia, olla 
yhteydessä asiakaspalveluun sekä 
seurata koneista saatavaa anturidataa. 
Kaikki tämä siis yhdessä paikassa, 
vaikka taustalla on lukuisia eri 
järjestelmiä.  

Ehkä saan vielä joku päivä täytellä 
kahvikupin ääressä lainahakemuksia 
ilman ylimääräisiä häslinkejä.

Rich Portal on Herokun päälle kehitetty ratkaisu, joka kerää monessa paikassa olevan tiedon yhteen näkymään. Kuva Biitin Rich Portal 
-demosta.
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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

Opas myynnin dataohjattuun valmentamiseen
Tämä opas kertoo sinulle, miksi myyntitavoitteisiin pääseminen on 
vuosi vuodelta hankalampaa ja antaa sinulle eväät tähän haasteeseen 
vastaamiseen. Oppaan avulla otat jättiharppauksen tehottomien 
koulutusten järjestämisestä kohti systemaattista ja tuloksellista 
valmentamista.

www.biit.fi	>	Biit	HUB	>	Oppaat	>	Auta	myyjiäsi	huippusuorituksiin	–	
opas	myynnin	dataohjattuun	valmentamiseen

10 oppituntia onnistuneeseen CRM-käyttöönottoon
Tämä ilmainen opas kertoo 10 oppitunnin keinoin, kuinka CRM-järjestelmä 
saadaan heti käyttöönotosta lähtien auttamaan organisaatiotasi 
liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.

www.biit.fi	>	Biit	HUB	>	Oppaat	>	10	oppituntia	onnistuneeseen	 
CRM-käyttöönottoon

Auta myyjäsi huippusuorituksiin
– Opas myynnin dataohjattuun 
valmentamiseen

10 oppituntia onnistuneeseen 
CRM-käyttöönottoon
– Asiakasrekisteristä myynnin tärkeimmäksi 
työkaluksi

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/dataohjattu-myynnin-valmentaminen/website
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/10-oppituntia-onnistuneeseen-crm-kayttoonottoon/website
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/avainasiakkuuksien-johtaminen/web
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”Kumppaneiden osuus 
liiketoiminnastamme on niin suuri, 
että lähdimme jo alkuvaiheessa 
miettimään, miten Salesforcea 
voisi hyödyntää kumppanuuksien 
hallinnassa. ”

/  V I L L E  K Y Y T S Ö N E N ,  S O L I B R I
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Rakennushankkeet ovat tyypillisesti 
monimutkaisia projekteja, joihin 
osallistuu useita eri tahoja. 
Siitä syystä on tärkeää, että jo 
suunnitteluvaiheessa kaikki osapuolet 
ovat kirjaimellisesti samalla sivulla. 
Keskenään ristiriitaiset suunnitelmat 
aiheuttavat rakennusvaiheessa 
ongelmatilanteita, joissa esimerkiksi 
putki osuu oveen, pilari on ikkunan 
edessä tai suunnitelmista puuttuu 
oleellista tietoa. Tähän haasteeseen 
Solibri tarjoaa ainutlaatuista 
ratkaisua, jonka avulla rakennusten 
kolmiulotteisten tietomallien 
laadunvalvonta voidaan viedä 
seuraavalle tasolle - ja välttyä samalla 
kalliilta virheiltä. Yrityksen uniikkia 
ohjelmistoa myydään ympäri maailmaa 
suunnittelijoille ja rakentajille pitkälti 
kumppaneiden kautta. Siitä syystä 
kumppanuustoiminnan jatkuva 
kehittäminen on yrityksen kasvun 
kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Solibri rakentaa parempaa 
kumppaniverkostoa  
Salesforcen avulla

Solibrin toimitusjohtaja Ville 
Kyytsönen kuvailee yrityksen 
menestyksen olevan riippuvaista 
asiakkaiden kyvyistä ottaa uusi 
ohjelmisto ja uudet toimintatavat 
käyttöön. Tässä he tarvitsevat 
kumppaniverkoston apua. Merkittävä 
seikka on myös se, että yrityksen 
asiakaskunta on kirjava joukko erilaisia 
ja varsin erikokoisia rakennusalan 
toimijoita.

– Asiakkaamme ovat 
tietomallinnusta työssään käyttäviä 
suunnittelijoita ja rakentajia, 
joiden osalta asiakaskuntamme 
jakautuu melko tarkasti 50/50. 
Suunnittelupuolen asiakkaat ovat 
tyypillisesti pieniä 1-2 hengen 
suunnittelutoimistoja, mutta 
rakennuspuolella asiakkaat ovat 
suurempia, jopa miljardiluokan 
liikevaihtoa pyörittäviä kansainvälisiä 
urakoitsijoita. Vuosimyynti kaikkien 
asiakkaiden osalta vaihtelee noin 1500 
eurosta seitsennumeroiseen summaan.

/  J A A K K O  K O I V I S T O

Kyytsönen kertoo, että yrityksen 
myynnistä peräti 60 prosenttia tulee 
kumppaneilta, joiden merkitys 
yrityksen menestymisen kannalta 
on äärimmäisen tärkeä. Siksi 
kumppanuustoiminnan jatkuva 
kehittäminen on määritelty yhdeksi 
kriittiseksi kehityskohteeksi.

– Kasvu on ykköstavoitteemme, 
mutta se ei meidän kohdallamme 
onnistu uusia henkilöitä rekrytoimalla, 
vaan tekemällä asioita paremmin. Ja 
ennen kaikkea meidän pitää auttaa 
kumppaneitamme onnistumaan.

KUMPPANIT AVAINASEMASSA

Kaksi vuotta sitten Solibrille 
toimitusjohtajaksi siirtynyt Kyytsönen 
muistelee, että yritys oli silloin 
toteuttamassa ensimmäistä Salesforce-
kehitysprojektia kumppaninaan Biit. 
Lähtöajatus yhteistyölle oli myynnin 
kehittäminen läpinäkyvämpään 
suuntaan.

Solibri on rakennusalalla käytettävien tietomallien 
laadunvarmistukseen erikoistunut yritys, jonka markkinoiden 
edistyksekkäimmällä ohjelmistolla on tuhansia käyttäjiä jo 
yli 70 maassa. Yritys tavoittelee kovaa kasvua, joka edellyttää 
myyntiprosessien ja kumppanuustoiminnan jatkuvaa 
kehittämistä.
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– Kun aloitin talossa, meillä ei 
ollut edes myynnin dashboardeja 
käytössä. Niitä oli kyllä rakenneltu 
järjestelmään, mutta niiden käyttö 
oli jäänyt olemattomaksi. Osa 
raporteista oli ajettu viimeksi 300 
tai 500 päivää sitten. Meidän CRM-
järjestelmää ei siis käytetty edes sen 
pääasialliseen käyttötarkoitukseen, eli 
asiakassuhteiden hallintaan.

Yhteistyö lähti liikkeelle myynnin 
tarpeista, mutta ajatukset tarkentuivat 
nopeasti kriittiseksi tunnistettuun 
kumppanitoimintaan.

– Kumppaneiden osuus 
liiketoiminnastamme on niin suuri, 
että lähdimme jo alkuvaiheessa 
miettimään, miten 
Salesforcea voisi hyödyntää 
kumppanuuksien 
hallinnassa. Tästä 
ajatuksesta syntyi 
kumppaniportaali, joka 
selkiyttää huomattavasti 
tilausprosessia ja 
yhtenäistää toimintatavat 
eri kumppaneiden kanssa, 
Solibrin toimitusjohtaja 
Ville Kyytsönen kertoo.

Kyytsösen mukaan heillä oli 
joskus ajatuksissa saada kaikki 
kumppanit käyttämään yrityksen 
CRM-järjestelmää, mutta ajatuksesta 
luovuttiin nopeasti kumppaneiden 
vastustuksen takia. Sen sijaan, 
että kumppaneita oltaisiin yritetty 
houkutella saman järjestelmän 
käyttäjiksi, tavoitteeksi asetettiin 
tilausprosessin parantaminen ja tiedon 
jakamisen tehostaminen. Salesforcen 
Community Cloudiin rakennettu 
portaali on täyttänyt nämä tavoitteet 
kirkkaasti.

– Olen seurannut jatkuvasti sitä, 
kuinka aktiivisesti kumppanit portaalia 
käyttävät. Alkuvaiheessa viikon aikana 
portaalissa oli vieraillut ehkä viisi 
käyttäjätunnusta, mutta nykyisin 
siellä on 30 aktiivista käyttäjää. Määrä 
kuvastaa hyvin myös aktiivisten 
myyjien osuutta koko partnerikentässä. 
Toiminta on siis siirtynyt hyvin sinne.

KÄYTÖN JATKUVAA 

LAAJENTAMISTA

Myös kehityspäällikkönä Solibrilla 
työskentelevä Annette Guillou 
allekirjoittaa muutokset. Kun hän 
Kyytsösen tavoin siirtyi yrityksen 
palvelukseen pari vuotta sitten, 
huomasi hänkin heti, kuinka vähällä 
käytöllä Salesforce yrityksessä oli. 

– Vaikka Salesforce oli jo ollut 
talossa hetken aikaa käytössä, niin 
se miellettiin edellisen järjestelmän 
tavoin pelkäksi CRM-järjestelmäksi, 
vaikka se on paljon muutakin. Asioita 
pyöriteltiin silloin monissa eri 
järjestelmissä, joiden välillä tietoja 
siirreltiin käsin. Se oli hirveän työlästä, 

hidasta ja virhealtista toimintaa. 
Lähdimme Biitin kanssa miettimään, 
miten asioita voitaisiin helpottaa, 
automatisoida ja keskittää yhteen 
järjestelmään Salesforcen avulla, 
Guillou kertoo.

Kumppanuustoiminnan 
kehittämisen lisäksi Salesforcesta 
haluttiin tehdä pääasiallinen 
tiedonlähde yrityksen omille 
työntekijöille. Samalla Salesforcen 
käyttöä lähdettiin laajentamaan myös 
laskutuksen, liidien ja sopimusten 
osalta.

– Kumppaniportaalin lisäksi toinen 
mielenkiintoinen projekti Biitin kanssa 
on ollut trial-prosessin hiominen. 
Tarjoamme ohjelmistostamme 30 
päivän ilmaiskokeilujaksoja, mikä on 
yksi meidän pääasiallisista keinoista 
saada uusia käyttäjiä. Kokeilujakson 
tietojen pitää kulkeutua meidän 
kumppaneille, joiden pitää lisäksi 
pystyä arvioimaan käyttäjien 

potentiaalia. Tähän käytämme trial-
käyttäjien pisteytystä, Guillou kertoo.

Guilloun mielestä 
kehityshankkeiden myötä muutos 
aikaisempaan on ollut merkittävä. 
Aiemmin esimerkiksi kumppaneilta 
sähköpostitse toimitettujen tilausten 
käsitteleminen edellytti paljon 
manuaalista työtä, mutta nykyisin 
tilaukset ilmestyvät kumppaniportaalin 
kautta käsiteltäviksi miltei kokonaan 
esitäytettyinä.

– Kellotin joskus, kuinka kauan 
yhden tilauksen käsittelyyn kului 
keskimäärin aikaa. Aikaisemmin yhden 
tilauksen käsittelyyn kului keskimäärin 
15 minuuttia, mutta nykyisin samaan 

menee maksimissaan viisi 
minuuttia. Aikaa vapautuu 
siis valtavasti kaikkeen 
muuhun työhön. 

SUJUVAA YHTEISTYÖTÄ

Sekä Kyytsönen että Guillou 
ovat erittäin tyytyväisiä 
yhteistyöhön Biitin kanssa. 
Molemmat ovat yksimielisiä 
siitä, että on helppoa tehdä 

jatkuvaa kehitystyötä tutun kumppanin 
kanssa, joka ymmärtää heidän 
liiketoimintansa erityispiirteet.

– Yhteistyön suurimmat hyödyt 
ovat olleet minusta siinä, että Biitin 
avulla olemme saaneet yhtenäistettyä 
toimintatapamme sekä talon sisällä 
että kumppaneiden suuntaan. 
Samalla myös toiminnan läpinäkyvyys 
ja tehokkuus ovat lisääntyneet 
huomattavasti, Kyytsönen tiivistää.

Guilloun mielestä yhteistyö on ollut 
sujuvaa ja kaikkiin matkan varrella 
nousseisiin kehitysideoihin on pystytty 
reagoimaan nopeasti.

– Olemme saaneet Biitiltä apua 
nopeasti aina tarvittaessa. Lisäksi on 
ollut loistavaa työskennellä samojen 
ihmisten kanssa, jotka jo tuntevat 
meidät ja meidän toimintamme jo 
entuudestaan, Guillou kiteyttää.

”Lähdimme Biitin kanssa 
miettimään, miten asioita 

voitaisiin helpottaa, automatisoida 
ja keskittää yhteen järjestelmään 

Salesforcen avulla.”



Biit on suomalainen Salesforce-teknologioihin keskittynyt 
yritys, joka auttaa asiakkaita kehittymään ja saavuttamaan 
liiketoimintatavoitteensa teknologian ja datalla johtamisen keinoin. 
Syksystä 2020 lähtien olemme olleet osa Visma-konsernia.

Palveluihimme kuuluvat mm:

• Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen ja 
johtaminen tiedolla

• Salesforcen tuotteiden käyttöönotot

• Salesforce-ratkaisujen jatkokehitys

• Salesforce- ja Heroku-sovelluskehitys

• Salesforce-integraatiot

• Digitaalinen transformaatio

• Muutosjohtaminen

www.biit.fi

1.
Liikkeelle 
liiketoiminnan 
tarpeista
Emme ainoastaan kysy 
asiakkailtamme, minkälaista apua 
he tarvitsevat, vaan tarjoamme 
heille näkemyksiä siitä, miten he 
voivat järjestelmää hyödyntämällä 
ja kehittämällä kehittää omaa 
liiketoimintaansa. Lähdemme siis 
liikkeelle liiketoiminnan tarpeista, 
emme teknologisesta toteutuksesta.

2.
Salesforce 
-käyttöönotot ja 
jatkokehitys
Salesforce on paljon muutakin kuin 
CRM-järjestelmä. Se on markkinoiden 
monipuolisin ja laadukkain 
alusta tiedolla johtamiseen ja 
kaikkien asiakaskohtaamisten 
hallintaan. Olemme tehneet satoja 
käyttöönottoja, joten tiedämme 
tarkasti, kuinka järjestelmän hyötyihin 
päästään nopeasti käsiksi.

3.
Syvä Salesforce 
-alustan tekninen 
osaaminen
“One size fits all -ajattelu ei toimi 
järjestelmähankkeissa, sillä yrityksillä 
on omat ominaispiirteensä ja 
tarpeensa. Jotta CRM-järjestelmästä 
saa irti maksimaalisen hyödyn, 
on nämä piirteet huomioitava. 
Meiltä löytyy tarvittava osaaminen 
kaikenlaisten projektien 
toteuttamiseen, kuten sovelluskehitys 
ja monimutkaisetkin integraatiot.

https://www.biit.fi


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

Olemme osa Visma-konsernia

https://www.biit.fi/hub/

