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Yhdessä tekeminen  
tuli jäädäkseen
Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen. Vuosi on tuonut mukanaan mittavia 
muutoksia toimintaympäristöissä sekä tavoissa tehdä työtä.

Uskon, että tämä alkanut vuosi tulee vielä muokkaamaan tapojamme tehdä työtä 
enemmän kuin osaamme arvatakaan. Etätyö on ilmestynyt aloille, joilla se oli vielä 
muutama vuosi sitten vain kaukainen haave.

Muutenkin muutokset ovat olleet järisyttävän suuria. Projekteja tehdään nyt 
etänä, työpajoja vedetään virtuaalisilla valkotauluilla ja kollaboraatioalustat täyttyvät 
viesteistä, tiedostoista ja sellaisesta informaatiosta, jota on aikaisemmin jaettu 
kasvokkain.

Tämä poikkeuksellinen aika on myös tuonut mukanaan monille uudenlaisia 
haasteita. Tiedon jakaminen toimiston ulkopuolelle ja asioiden eteenpäin vieminen on 
yllättävän hankalaa, jos informaatio on joko yksittäisten ihmisten päässä tai erillisissä 
tietojärjestelmissä.

Onhan kaikenlaisia ATK-järjestelmiä ollut jo olemassa pitkän tovin, mutta 
kuinka monet niistä tukevat asiakkaan ympärillä tapahtuvaa toimintaa? Me olemme 
Salesforce-maailmassa tottuneet linkittämään kaiken oleellisen informaation yhteen 
paikkaan - ja nyt jos koskaan se maksaa itsensä takaisin! 

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Minusta tärkein muutos on 
yhdessä tekemisen korostuminen. Se tarkoittaa siilojen ja tiedon 
pirstaloitumisen välttämistä.

Yksi paljon keskustelua herättänyt esimerkki on tässä 
Fiidin numerossa käsiteltävä myynnin ja markkinoinnin 
yhteistyö. Jotta yhteispeli voi toimia, on oltava yhteinen 
tavoite, paljon tehokasta viestintää, yhteisiä työkaluja 
sekä yhdessä sovitut toimintatavat. 

Tämä poikkeuksellinen aika on pakottanut 
meidät johtajat luottamaan entistä enemmän 
ihmisiin. Tarvitsemme luottamusta, joka monesti 
vaatii polttoaineeksi läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys 
saavutetaan yhteisillä toimintatavoilla ja yhteisillä 
työkaluilla. Jos nämä puuttuvat, on asioiden 
edistäminen paljon vaikeampaa.

Tässä Fiidin numerossa painopiste on yhteistyössä 
ja yhdessä tekemisessä. Toivottavasti voimme tarjota 
sinulle aiheesta tuoreita ajatuksia ja uusia oivalluksia. 
Tsemppiä ja jaksamista haastaviin aikoihin!

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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Lauri Kurki

• Ikä: 37 vuotta

• Rooli: CCO

• Työhistoria: Myyntiä ja 

markkinointia sekä niiden 

konsultointia.

Sasu Olli

• Ikä: 30 vuotta

• Rooli: Sales Solution Consultant, 

Salesforce-ratkaisujen suunnittelu 

ja myynti asiakkaille

• Työhistoria: Ensin softapuolella 

myyntipainotteisissa rooleissa, 

sitten Biitillä toisella puolella 

pöytää.
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Valmentavasta johtamisesta on puhuttu viime 
vuosina paljon. Ei ihmekään, sillä tutkimusten 
valossa se on johtamistyyli, jonka avulla voidaan 
saada aikaan näkyviä tuloksia. Esimerkiksi 
myyjiään järjestelmällisesti kehittävät 
organisaatiot voittavat kaupat keskimäärin 6,5 
prosenttiyksikköä todennäköisemmin kuin 
muut yritykset.

Valmentava johtamistyyli on käytössä myös 
Biitillä, jossa jokaista työntekijää pyritään 
kehittämään yksilöllisesti ja järjestelmällisesti. 
Biitillä valmentavaan johtamiseen kuuluu 
jatkuvan sparrailun lisäksi säännölliset 
kahdenkeskiset 121-palaverit, joissa 

Jututimme Biitillä 
reilun vuoden verran 
myyntikonsulttina 
työskennellyttä 
Sasu Ollia sekä 
hänen esimiestään 
Lauri Kurkea, joka 
vastaa yrityksen 
kaupallisena johtajana 
myös myynnin 
kehittämisestä.

Kuinka valmentaa myy
jää kohti huipputuloksia? 
Erään myyjän ja myynti
johtajan tarina

asioita käydään läpi pitkäjänteisemmin ja 
järjestelmällisemmin.

Jututimme aiheesta Biitillä reilun vuoden 
verran myyntikonsulttina työskennellyttä 
Sasu Ollia sekä hänen esimiestään Lauri 
Kurkea, joka vastaa yrityksen kaupallisena 
johtajana myös myynnin kehittämisestä. Miten 
kaksikko näkee valmentavan johtamisen? 
Minkälainen suhde heidän välilleen on 
vuoden aikana rakentunut? Mitä asioita 
he ovat toisiltaan oppineet? Näkyykö 
valmentava johtamisote käytännön tuloksissa? 
Kuinka hyvin valmentava ote sopii myyjien 
johtamiseen? Annetaan kaksikon kertoa.

Valmentavasta johtamisesta on puhuttu viime vuosina paljon. 
Ei ihmekään, sillä tutkimusten valossa se on johtamistyyli, 
jonka avulla voidaan saada aikaan näkyviä tuloksia. Esimerkiksi 
myyjiään järjestelmällisesti kehittävät organisaatiot voittavat 
kaupat keskimäärin 6,5 prosenttiyksikköä todennäköisemmin 
kuin muut yritykset.
/  J A A K K O  K O I V I S T O
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Alun tutustumisen jälkeen aloitimme 
raa’an duunin, sillä tällainen 
konsultointibisnes oli Sasulle vieras 
maailma. Muutaman kuukauden 
aikana Sasu alkoi sisäistää sen, 
kuinka asiakkaita lähestytään 
meidän näkemyksillä. On ollut 
makeeta seurata, kuinka Sasu on 
pystynyt muokkaamaan meidän 
tarinoita eri toimialoille ja erilaisille 
asiakkaille sekä rakentamaan huikeita 
myyntiesityksiä alusta loppuun. Ei 
meillä ole montaa tyyppiä, joka siihen 
pystyy.

Lauri jatkaa, että myös kauppaa 
on syntynyt ja pipelinessa 
on paljon mielenkiintoisia 
myyntimahdollisuuksia. Hän kuitenkin 
korostaa, että uudella myyjällä kestää 
keskimäärin kaksi vuotta kehittyä 
yritykselle kannattavaksi. Olisi siis 
epäreilua palkata uusi myyjä ja odottaa, 
että kauppaa alkaa heti ensimmäisestä 
päivästä lähtien syntyä liukuhihnalta.

– Sasu on todella hyvässä 
vauhdissa. Minä pääsen aitiopaikalta 
seuraamaan hänen kasvutarinaansa 
huippumyyjäksi.

LÄHTÖKOHTANA OIKEANLAINEN 

ILMAPI IRI

Lähdetään liikkeelle 
saippuaoopperoiden tavoin 
ihmissuhteista. Minkälainen suhde 
kaksikon välillä on?

Sasu Olli kuvailee suhdettaan 
esimieheensä Lauri Kurkeen 
kaverilliseksi ja avoimeksi. Vaikka 
molemmat suhtautuvat työhönsä 
äärimmäisen kunnianhimoisesti ja 
tavoittelevat jatkuvasti huipputuloksia, 
niin kovat myyntitavoitteet eivät 
tee heistä etäisiä tai pakota heitä 
tuijottamaan ainoastaan numeroita. 

– Meidän välinen suhde perustuu 
kliseisesti molemminpuoliselle 
avoimuudelle ja rehellisyydelle. Voin 
koska tahansa ottaa Laurin kanssa 
puheeksi omat huolenaiheeni sekä 
käydä hänen kanssaan rehellisesti 
läpi niin onnistumisia kuin 
epäonnistumisiakin. Tiedän, että 
hän haluaa kaikissa tilanteissa auttaa 
minua onnistumaan.

Lauri Kurki nyökyttelee vieressä 
päätään. Hän näkee oman roolinsa 

ennen kaikkea mahdollistajana 
ja esteiden raivaajana. Omaa 
onnistumistaan esimiehenä hän arvioi 
pitkälti sen pohjalta, kuinka tyytyväisiä 
hänen tiimiläisensä ovat. Kun ihmiset 
pysyvät tyytyväisinä, tulokset seuraavat 
useimmiten perässä.

– Haluan luoda sellaisen rennon 
ilmapiirin, jossa ainakaan minusta ei 
tarvitse stressata. Koen onnistuvani 
Sasun esimiehenä silloin, kun hän voi 
keskittyä täysin asiakkaiden kanssa 
toimimiseen, eikä hänen tarvitse 
jatkuvasti ajatella sitä, mitä minä 
häneltä odotan, vaadin tai toivon.

TIE TÄHDEKSI

Sasu saapui reilu vuosi sitten Biitille 
nuorena lupaavana tyyppinä, joka 
oli monipuolisesta työkokemustaan 
huolimatta kuitenkin vielä myyjänä 
uransa alkutaipaleella. Minkälaisen 
matkan hän on Biitillä kulkenut? Antaa 
Laurin kertoa.

– Jos ajattelen meidän ensimmäisiä 
yhteisiä viikkoja, niin Sasu osoitti 
heti haluavansa oppia uusia asioita. 

”On ollut makeeta seurata, kuinka Sasu on 
pystynyt muokkaamaan meidän tarinoita 

eri toimialoille ja erilaisille asiakkaille sekä 
rakentamaan huikeita myyntiesityksiä 

alusta loppuun.”
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TUTUSTUMISEN KAUTTA 

VOITTOON  

Sasun ja Laurin suhdetta voisi 
kuvailla tänä päivänä sopivaksi 
yhdistelmäksi kaveruutta, avoimuutta 
ja tavoitteellisuutta, mutta tähän 
tilanteeseen ei olla päästy sormia 
napsauttamalla. Takana on paljon 
epävirallisia juttutuokioita, 
sparrailusessioita, yhteisiä 
asiakasprojekteja ja kahdenvälisiä 
121-keskusteluja.

Lauri korostaakin sitä, että 
myyjien menestyksekäs johtaminen 
edellyttää ensin heihin tutustumista. 
Erilaisten ihmisten kanssa on 
pystyttävä toimimaan 
eri tavalla. Jotta se olisi 
ylipäätään mahdollista, on 
ymmärrettävä ihmisten 
yksilöllisiä luonteenpiirteitä 
ja tarpeita.

– Omaa johtamistyyliä 
on aina mukautettava tilanteeseen 
sopivaksi. Huomasin esimerkiksi 
Sasusta jo heti hänen ensimmäisten 
työpäivien aikana, että hänellä on 
palava halu kehittyä ja oppia uutta. 
Ei hänen kaltaistaan kaveria kannata 
käskyttää. Koska tiedän, että Sasun 
osaaminen ja motivaatio ovat jo 
huippuluokkaa, minun ainoa tehtäväni 
on auttaa häntä onnistumaan sekä 
varmistaa, että hän kehittyy vielä 
paremmaksi.

SOPIVAN LÄHELLÄ, MUTTA 

KUITENKIN RI ITTÄVÄN ETÄÄLLÄ

Sasu kertoo arvostavansa suuresti sitä 
vapautta, jota hän töidensä tekemiseen 
saa. Samaan aikaan hän pitää kuitenkin 
tärkeänä sitä, että hän voi koska 
tahansa pyytää Laurilta apua.

– Hyvä esimerkki tästä on se, 
kun sain kuumana uutena liidinä 
pöydälleni erään urheiluseuran 
myyntijohtajan. Tiesin, että Laurilla 
on aikaisemmin ollut asiakkaita 
urheilumaailmasta, joten pyysin 
häneltä vinkkejä. Kävimme yhdessä 
läpi sitä, miten myynnin johtamisesta 
kannattaa puhua urheiluseuroille. Sen 

keskustelun pohjalta suunnittelin 
esityksen ja demon, jotka esittelin 
sitten asiakkaalle. Ilman sparrailua 
lopputulos ei varmasti olisi ollut 
yhtä onnistunut, Sasu muistelee.

Lauri kertoo, että tällainen 
työskentelytapa on ylivertainen 
norsunluutornista johtamiseen 
verrattuna. Kun asiakaskeissejä 
käydään säännöllisesti yhdessä 
myyjien kanssa läpi, niin kaikki 
pysyvät koko ajan hyvin kartalla 
siitä, missä milloinkin mennään. 
Samalla hän pystyy myyntijohtajana 
johtamaan numeroiden sijaan 
tekemistä.

– Meillä on yrityksenä kovat 
myyntitavoitteet, jotka on vielä 
pilkottu osiin; 2 miljoonaa euroa 
uusilta asiakkailta ja 4,8 miljoonaa 
euroa nykyisiltä asiakkailta. Näitä 
tavoitteita en voi johtaa, mutta voin 
johtaa meidän omaa tekemistä. 
Voin varmistaa, että myyjät tekevät 
oikeita asioita, riittävästi ja pystyvät 
tekemään asioita tarpeeksi hyvin, 
lähtien liikkeelle budjetoinneista ja 
asiakassuunnitelmista yksittäiseen 
asiakaskohtaamiseen asti. Sasun 
kohdalla johtaminen tarkoittaa 
sitä, että käymme asioita yhdessä 
säännöllisesti läpi ja autan häntä 
aina tarvittaessa. 

VALMENTAVA JOHTAMINEN ON 

KAKSISUUNTAINEN TIE

Sasu Olli tunnistaa myös omalta 
uraltaan sellaisen perinteisen 
johtamisen, jossa suhde omaan 
esihenkilöön on etäinen ja asioita 
tarkastellaan lähinnä numeroiden 
valossa. Vuoden omakohtaisella 
kokemuksella hänellä on pelkästään 
hyvää sanottavaa valmentavasta 
johtamisesta.

– Ensinnäkin on ollut virkistävää, 
että asioita tarkastellaan muutenkin 
kuin lopputuloksen kautta. Tällainen 
lähestymistapa nostattaa myös 
motivaatiota, koska yhdessä tekemisen 
ja sparrailun kautta saa aikaan näkyviä 
tuloksia. Lisäksi tämä on tapa oppia 
jatkuvasti jotain uutta.

Mitä uusia asioita Sasu on sitten 
Laurin kanssa työskennellessään 
oppinut?

– Heti ensimmäiseksi tulee 
mieleen se, kuinka asiakkuuksiin 
päästään sisään näkemyksillä. Lauri 
on opettanut, kuinka asiakkaan 
bisnes pilkotaan osiin ja tartutaan 

sellaisiin kohtiin, joissa 
asiakasta voidaan auttaa. 
Biitillä olen oppinut, 
kuinka asiakkaiden kanssa 
puhutaan sellaista kieltä, 
jota asiakkaat ymmärtävät ja 
puhutaan sellaisista asioista, 

jotka asiakasta kiinnostavat. Vaikka 
olemmekin teknologiatalo, niin lopulta 
keskustelen asiakkaiden kanssa hyvin 
vähän teknologiasta. Painopiste on 
nimenomaan bisneksessä.

Lauri Kurki muistuttaa, että 
valmentavassa johtamisessa 
valmentajan ja valmennettavan roolit 
voivat olla häilyvät. Hän kertoo itsekin 
oppineensa paljon uusia asioita Sasun 
kanssa työskennellessään.

– Tärkein Sasulta saamani oppi 
liittyy siihen, kuinka johtaa hyvää 
tyyppiä, jolla on kova draivi kehittyä 
ja mennä eteenpäin. Olen moneen 
kertaan miettinyt, miten pidän itseni 
ajan hermolla ja ohjaan Sasua etsimään 
itse vastaukset hänen esittämiin 
kysymyksiin valmiiden vastausten 
sijaan. Sasun kaltaisen itsenäisen ja 
osaavan kaverin esimiehenä on myös 
oltava tai opittava olemaan sinut sen 
kanssa, että johtajana ei ole se herra ja 
hidalgo. Johtamista on sekin, että osaa 
kuunnella ja antaa mahdollisuuksia. 
Antaa siis johdettavan paistatella 
valokeilassa.

.

”Erilaisten ihmisten kanssa on pystyttävä 
toimimaan eri tavalla. Jotta se olisi ylipäätään 

mahdollista, on ymmärrettävä ihmisten 
yksilöllisiä luonteenpiirteitä ja tarpeita.”
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Spring ‘21 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Spring ’21 Releasesta.

Löydä nopeasti kumppani-
käyttäjät tietueen omistajaa 
vaihtaessa
Jos haluat vaihtaa tietueen omistajan kumppani-
käyttäjään, se onnistuu nykyään helposti filtteriä 
käyttämällä. Tämä ominaisuus on saatavilla 
kaikille.

Y L E I S E T

Google Chrome suojaa 
käyttäjiä epäluotettavilta 
latauksilta
Google Chromen tuleva päivitys estää 
http-tiedostojen kuvien, asiakirjojen 
ja pdf:ien lataukset https-sivustoilta. 
Tämä saattaa vaikuttaa loppukäyttäjien 
kykyyn käyttää yhdistelmäsisältöä, joka 
on käynnistetty Salesforcen suojatuilta 
sivuilta. Mukautettu sisältö kannattaa 
testata ja tarkistaa, että se toimitetaan 
suojatulla https-isännällä. 

Tietueiden manuaalinen 
jakaminen
Classic-käyttöliittymästä tutuksi tullut 
tietueen manuaalinen jakaminen on 
nyt mahdollista myös Lightningissa. 
Tietueille voi lisätä Share-napin, jonka 
kautta yksittäisiä tietueita voi jakaa 
myös niille käyttäjille, jotka eivät ole 
näkyvyyssääntöjen mukaan saaneet 
oikeutta tietueeseen. 

Lightning Flow on nyt 
Salesforce Flow
Nimen lisäksi flow’n kautta tehtävät 
automaatiot monipuolistuvat ja 
parantuvat. Prior value -toiminto 
mahdollistuu, flow tukee myös 
aikaperusteisesti tapahtuvia toimintoja 
ja flow’n loppukäyttäjälle näkyvä 
visuaalisuus tukee useita sarakkeita ja 
osioita. 
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Mahdollisuuden tuotteet 
(Opportunity Products)
Opportunity Product -objektiin on 
jatkossa mahdollista tehdä lookup-
tyylinen relaatio mistä tahansa 
standardi- tai custom-objektista. Tämä 
mahdollistaa entistä rikkaamman 
tietomallin, jolloin myyjä voi 
esimerkiksi erikseen merkitä jokaiselle 
myyntimahdollisuuden tuoteriville 
useamman toimituslokaation.

Yritys kampanjan 
jäseneksi (Beta)
Yrityksiä (Account) voi jatkossa lisätä 
kampanjalle samalla tavalla kuin 
liidejä ja yhteyshenkilöitä. Kyseessä on 
kuitenkin Beta-testausvaiheessa oleva 
ominaisuus, joka ei ole vielä virallisen 
tuen piirissä.

Lightning-
sähköpostipohjat osaksi 
automaatioita
Lightning-sähköpostipohjia voi vihdoin 
käyttää Process Builder-, Flow- ja 
Approval Process -automaatioiden 
kanssa sekä perinteisissä 
sähköpostinotifikaatioissa. Aiemmin 
tämä oli mahdollista vain Classic-
sähköpostipohjien kanssa, jotka jäävät 
ominaisuuksiltaan selvästi jälkeen 
Lightning-pohjista. Nyt siis viimeistään 
kannattaa siirtyä käyttämään Lightning-
pohjia.

Einstein Opportunity Scoring
Einstein Opportunity Scoring on tekoälytoiminto, joka 
pisteyttää myyntimahdollisuuksien houkuttelevuutta 
myyjälle asteikolla 0-100. Kyseinen toiminto on jo 
hetken aikaa ollut osa Sales Cloud -lisenssiä, eli sen 
voi ottaa käyttöön ilman lisäkustannuksia. Tekoäly 
kuitenkin vaatii toimiakseen riittävästi historiatietoa 
olemassa olevista myyntimahdollisuuksista, mikä voi 
olla haaste erityisesti pienemmissä yrityksissä. Tämä 

ongelma voidaan kuitenkin jatkossa kiertää Salesforcen 
globaalilla datamallilla, joka käytännössä on muista 
Salesforce-ympäristöistä kerättyä täysin anonymisoitua, 
mutta riittävän samankaltaista historiatietoa 
myyntimahdollisuuksista, jolloin kuka vain voi alkaa 
käyttää pisteytystä. Kun asiakkaan ympäristössä on 
riittävästi omaa aineistoa, vähintään 200 voitettua ja 
hävittyä mahdollisuutta kahden vuoden ajalta, siirtyy 
pisteytys automaattisesti käyttämään asiakkaan omaa 
dataa.

S A L E S  C L O U D
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Kampanjoiden kloonaaminen liittyvien 
tietueiden kera
Kampanjat on nyt mahdollista kloonata kaikkiin niihin liittyvien tietueiden 
kera. Tämä helpottaa uuden kampanjan luomista merkittävästi silloin kun 
pohjaksi halutaan ottaa jokin vanha kampanja. Vanhasta kampanjasta 
saa jatkossa helposti mukaan samanlaiset uudelleenohjaukset, 
laskeutumissivustot ja muut vastaavat elementit.

PA R D O T

Pardot-kirjautumisen 
poistuminen
Suora kirjautuminen Pardot-
tunnuksilla päättyi helmikuun 15. 
päivänä, joten jatkossa kirjautuminen 
on mahdollista vain Salesforce-
tunnuksilla. Mikäli esimerkiksi 
mainostoimistokumppaneilla on 
ollut käytössään suoria Pardot-

Ensimmäisen vs. 
kolmannen osapuolen 
evästeet
Pardot seuraa verkkosivuliikennettä 
asettamalla vierailijoiden selaimiin 
evästeen, joka on aiemmin ollut 
tyypiltään ns kolmannen osapuolen 
eväste, jota on isännöity Pardotin 
palvelimelta. Nyt selaimet ovat 
kuitenkin käyttäjien yksityisyyden 
turvaamiseksi alkaneet oletuksena 
estää nämä kolmannen osapuolen 
evästeet. Selaimista Safari estää jo 
nämä kolmannen osapuolen evästeet, 
ja Chrome seuraa kohta perässä. 
Pardotiin onkin tullut mahdollisuus 
käyttää ns. ensimmäisen osapuolen 
evästeitä, eli seuranta tapahtuu 
asiakkaan ympäristöstä ohjautuen 
siten, että eväste näyttää vierailijalle 
olevan verkkosivuston kanssa samalta 
toimialueelta. Uusi toiminnallisuus 
kannattaa ottaa viipymättä käyttöön, 
jotta vierailujen seuranta toimii katkotta. 
Myös muut sisällön uudelleenohjaukset 
ja esimerkiksi laskeutumissivustot 
kannattaa määritellä tämän ns. Vanity 
tai Tracking Domainin kautta, etteivät 
mahdolliset mainostenblokkaajat estä 
käyttäjää näitä käyttämästä.

kirjautumistunnuksia, voidaan 
nämä korvata jatkossa luomalla 
Salesforceen käyttäjiä lisenssityypillä 
Identity, jolloin Pardotiin voidaan näillä 
tunnuksilla kirjautua Pardotin sivujen 
kautta käyttämällä Salesforcea vain 
autentikointiin. Nämä tunnukset 
eivät siis kuluta tavallisia Salesforce-
lisenssejä, ja niitä on lisätty kaikkiin 
Pardotia käyttäviin ympäristöihin 100 
kappaletta veloituksetta. 

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

10 oppituntia onnistuneeseen 
CRM-käyttöönottoon
– Asiakasrekisteristä myynnin tärkeimmäksi 
työkaluksi

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/10-oppituntia-onnistuneeseen-crm-kayttoonottoon/website
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/10-oppituntia-onnistuneeseen-crm-kayttoonottoon/website
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Tuotepalvelukampanjat
Tuotepalvelukampanja on uusi toiminto, jonka avulla 
voi luoda ja seurata tuotteisiin liittyviä kampanjoita, 
kuten esimerkiksi laitteistojen ohjelmapäivityksiä. 
Jos palvelutiimin ylläpitämien laitteiden ohjelmistoon 
on julkaistu kriittinen päivitys, joka pitäisi asentaa 

mahdollisimman nopeasti, voidaan luoda kampanja ja 
tehdä sen alle työmääräykset kaikkien ylläpidettävien 
laitteistojen päivittämiseksi. Kampanja toimii työlistana, 
josta poimitaan päivitystehtävät ja joka päivittyy sitä 
mukaa, kun ohjelmapäivityksiä tehdään ja työmääräyksiä 
suljetaan.

Suositellut artikkelit
Salesforcen tekoälyratkaisu Einstein 
osaa suositella Knowledgen artikkeleita 
nyt seuraavilla kielillä: hollanti, englanti, 
ranska, saksa, italia, portugali, espanja. 
Kun asiakaspalvelu avaa tapauksen, 
näyttää suosittelukomponentti 
artikkeleita sekä tapauksen 
avainsanojen että artikkeleiden 
tapauskytkentöjen perusteella. Kun 
jokin suositeltu artikkeli on hyödyllinen 
tapauksen hoidon kannalta, kannattaa 
asiakaspalvelun kytkeä se tapaukseen, 
jotta tekoäly nostaa sen jatkossa 
ylemmäksi suosittelulistalla.

Työvuorosuunnittelu
Kenttähuollon työvuorosuunnittelussa 
voidaan nyt tehdä työvuorokuvioita, 
joiden avulla yhden tai useamman 
työntekijän työvuoro voidaan nopeasti 
kirjata järjestelmään. Esimerkiksi 
öisin tapahtuvaa huoltotyötä varten 
voidaan tehdä työvuorokuvio (malli), 
jota käytetään aina näiden töiden 
suunnittelussa. 

Huoltosuunnitelmat
Huoltosuunnitelmia voi nyt 
tarkentaa huoltotöiden säännöillä, 
joiden avulla yksittäisille laitteille 
voi tehdä esimerkiksi poikkeavia 
määräaikaishuoltosuunnitelmia 
tai lisähuoltoja. Aiemmin 
poikkeaville laitteille on pitänyt 
tehdä omat huoltosuunnitelmansa. 
Nyt enimmäkseen samaa 
huoltosuunnitelmaa noudattavat laitteet 
voi liittää samaan suunnitelmaan sekä 
tehdä poikkeuksille omat lisäsääntönsä.

Huoltosuunnitelmiin voi nyt liittää 
muualta Salesforcesta tuttuja 
muistiinpanoja huomautukset-
toiminnolla (Notes).

S E R V I C E  C L O U D
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Terminologia muuttuu
Kerroimme jo viime Fiidissä, että 
Community Cloudin nimi on vaihtunut 
Experience Cloudiksi. Jos ette 
löydä jotain vanhaan Community 
Cloudiin liittyvää tuttua asiaa, on kyse 
todennäköisesti siitä, että sama asia 
löytyy nyt eri nimellä.

Myös käyttöliittymä on muuttunut 
sen verran, että jatkossa omiin 
sivuihin pääsee käsiksi kirjoittamalla 
hakukenttään Digital Experiences. Jos 
kuitenkin erehdyt vanhasta muistista 
etsimään Communityä, niin Salesforce 
osaa automaattisesti tarjota sinulle tätä 
oikeaa vaihtoehtoa.

Muutamia muutoksia:

Community > Site or Experience Cloud 
site

Lightning community > Experience 
Builder site

Salesforce Tabs + Visualforce 
community > Salesforce Tabs + 
Visualforce site

Lightning community template > 
Experience Builder template 

Lightning community theme > 
Experience Builder theme

Lightning community page > Experience 
Builder page

E X P E R I E N C E  C L O U D A N A LY T I C S

Einstein Analyticsin uusi nimi on Tableau CRM
Einstein Analyticsilla on uusi nimi: Tableau CRM. Kaikki aikaisemmat 
toiminnallisuudet pysyvät samoina, mutta tuote jatkaa nyt uudella nimellä. 
Nimenvaihto liittyy siihen, että datan visualisointiin erikoistunut Tableau liittyi 
Salesforce-perheeseen.

Luo datajoukoista CSV-
tiedostoja Data Prep 
Output Nodella
Tallenna Data Prep Output Node 
-toiminnallisuudella Tableau CRM:ssä 
valmistelemasi data CSV-tiedostoksi. 
Tämä mahdollistaa Tableau CRM:ssä 
yhdistetyn, puhdistetun ja parannellun 
datan viemisen ulkoisiin järjestelmiin 
esimerkiksi analysointia ja tallentamista 
varten.

Tehosta raporttien 
luomista valitsemalla 
monta kenttää saman 
aikaisesti
Raporttien luominen tulee nopeutumaan 
entisestään, sillä nyt voit valita monta 
kenttää samanaikaisesti ja raahata ne 
raportin kolumneihin Lighting Report 
Builderillä. Tämän lisäksi voit lisätä 
tai poistaa kolumneja raportilla ja 
esikatsella tulosta ilman viivettä.

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

Auta myyjäsi huippusuorituksiin
– Opas myynnin dataohjattuun 
valmentamiseen

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/dataohjattu-myynnin-valmentaminen/website
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/dataohjattu-myynnin-valmentaminen/website
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Lightning-sivujen suorituskyvyn analysointia 
parannettu
Lightning-sivujen suorituskyvyn analysointi on nyt mahdollista sekä selain- 
että mobiiliversion sivujen osalta. Analyysi näyttää uusina ominaisuuksina 
arvion siitä, kuinka kauan sivun lataaminen kestää ja kuinka paljon 
sivulla olevat komponentit vievät latausaikaa. Jos esimerkiksi jonkin 
objektin tietuenäkymä vaikuttaa hitaalta, tämä työkalu auttaa löytämään 
kehityskohdat. Suorituskyvyn analyysi on nähtävissä Lightning-sivun 
muokkausnäkymässä Lightning App Builderissa.

Salesforce Functions 
(Beta-versio)
Vuoden 2019 Dreamforcessa 
julkaistu Salesforce Functions tulee 
saataville Beta-versiona Spring ‘21 
releasen myötä. Se mahdollistaa 
monimutkaisten ja aikaa vievien 
operaatioiden ajamisen Salesforcen 
ulkopuolella käyttäen JavaScript-koodia 
tai TypeTypeScript-koodia. Koodi 

Monivaiheinen 
tunnistautuminen 
pakolliseksi ensi vuonna
Monivaiheinen tunnistautuminen 
(Multifactor Authentication, MFA) tulee 
pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa 
helmikuussa 2022. Tämä vaatimus 
koskee yrityksen omia käyttäjiä sekä 
Partner Community -käyttäjiä. Myös 
kertakirjautuminen (Single Sign On, 
SSO) täyttää vaatimuksen. Tähän 
muutokseen kannattaa valmistautua jo 
hyvissä ajoin etukäteen, koska pelkkä 
käyttäjätunnukseen ja salasanaan 
perustuva kirjautuminen ei enää 
jatkossa riitä.

Monivaiheinen tunnistautuminen 
tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää 
antaa vähintään kaksi todentamista 
sisäänkirjautumisen yhteydessä. 
Monivaiheinen tunnistautuminen 
parantaa sisäänkirjautumisen 
tietoturvaa merkittävästi, koska 
esimerkiksi pelkän salasanan tietäminen 
ei mahdollista kirjautumista.

Salesforcen oma puhelimeen 
asennettava Authenticator-sovellus 
on helposti käyttöön otettava ratkaisu 
monivaiheisen tunnistautumisen 
toteuttamiseen. Muita vaihtoehtoja 
ovat kertakirjautuminen yrityksen 
identiteetti- ja autorisointiratkaisun 
kuten Active Directoryn kautta sekä 
ulkopuoliset ratkaisut monivaiheiseen 
tunnistautumiseen, kuten tietyin 
aikavälein uuden koodin generoivat 
laitteet.

P L A T F O R M

ajetaan uudessa Salesforce Functions 
-pilvessä, joka on teknisesti toteutettu 
Amazon Web Services -palvelun päälle. 
Se on valmiiksi integroitu ympäristö, 
johon tehtyä logiikkaa voi kutsua 
suoraan Salesforcen Apex-kooodista 
ja esimerkiksi autentikointi ja skaalaus 
hoituvat automaattisesti eikä palvelimia 
tarvitse erikseen asentaa ja ylläpitää 
pilvessä. Palvelun tarkka hinnoittelu on 
vielä julkaisematta.
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”Asiakasta ei 
kiinnosta se, 
miten yrityksesi 
on organisoitunut; 
kuuluuko 
jokin funktio 
markkinoinnin alle 
tai työskenteleekö 
joku myynti-
organisaatiossa.”
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Viisi askelta myynnin 
ja markkinoinnin 
saumattomaan 
yhteispeliin

/  V I R I  H E I L I M O  &  J A R M O  T U U T T I

Syyt markkinoinnin ja myynnin yhteistyön 
merkitykselle juontavat juurensa 
ostokäyttäytymisen muuttumisesta. Erityisesti 
kaksi teemaa nousevat keskusteluissa kerta 
toisensa jälkeen esiin:

• Ostoprosessi on jo siirtynyt verkkoon. 
Asiakkaat tekevät yhä suuremman osan 
hankintaan liittyvästä työstä itsenäisesti, 
tapaamatta yrityksesi edustajaa. Shortlistille 
saattaa päätyä vain muutama toimittaja, 
joihin ollaan yhteydessä.

• Ostajat odottavat B2B-liiketoiminnassa 
samanlaista palvelua, johon he ovat tottuneet 

kuluttajina. Yhtäältä tämä tarkoittaa sitä, 
että yksinkertaiset asiat halutaan tehdä 
itsepalvelukanavissa ja toisaalta sitä, että 
ostaja tunnetaan kaikissa kanavissa.

Tällaisessa tilanteessa asiakasta ei kiinnosta 
se, miten yrityksesi on organisoitunut; 
kuuluuko jokin funktio markkinoinnin alle tai 
työskenteleekö joku myyntiorganisaatiossa. 
Tärkeintä on kohdata asiakas oikeassa 
kanavassa, oikealla hetkellä ja oikeilla viesteillä.

Kysymys kuuluukin, miten näihin 
muutoksiin voidaan vastata?

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä on puhuttu jo 
vuosikaudet. Tämä aihe kuuluu kategoriaan “helpommin sanottu 
kuin tehty”, ja lukuisissa organisaatioissa riittää vielä asian 
kanssa tekemistä. Näiden viiden askeleen avulla pääset kuitenkin 
vauhtiin.
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1. MARKKINOINNIN JA MYYNNIN 

YHTEISET TAVOITTEET

Yrityksen strategian tulisi kertoa, 
kenelle yritys yrittää myydä, mitä 
myydään ja missä kanavissa kauppaa 
käydään. Tästä on johdettavissa 
suunnittelukauden tavoitteet, kuten 
kuinka paljon ja mitä pitäisi myydä 
olemassa oleville asiakkaille sekä 
kuinka paljon pitäisi myydä uusille 
asiakkaille.

Markkinoinnin ja myynnin 
tavoitteiden on lähdettävä liikkeelle 
näistä liiketoiminnan tavoitteista. 
Myynnin tavoitteet on usein sidottu 
tiukasti liiketoimintatavoitteisiin, 
mutta markkinoinnin tavoitteet 
saattavat olla epämääräisempiä.

Kysy itseltäsi: Mitä on tehtävä, 
jotta tavoitteisiin päästään? Montako 
myyntimahdollisuutta olemassa 
oleviin asiakkaisiin tarvitaan? 

Ilman selkeää asiakasymmärrystä 
on vaikeaa luoda yhtenäistä kuvaa 
siitä yhteisestä asiakkaasta, jota 
pyritään palvelemaan. Esimerkiksi 
toimivaa sisältömarkkinointia varten 
markkinoinnin on ymmärrettävä, 
mistä kanavista asiakas etsii tietoa, 
minkälaista terminologiaa hän käyttää 
ja mitkä asiat häntä askarruttavat.

Asiakas on myös harvoin vain yksi 
ihminen, sillä ostamiseen osallistuu 
yhä suurempi määrä ihmisiä. Ketkä 
vaikuttavat päätökseen ja kuka 
päätöksen lopulta tekee? Kuka 
hyväksyy sen? Eri ihmiset vaikuttavat 
ostopäätökseen eri tavoin eri vaiheissa 
ja tarvitsevat erilaista tietoa. Ostajaa 
ei voikaan ajatella yhtenä ihmisenä, 
vaan on ymmärrettävä asiakkaan 
ostoprosessia ja -käyttäytymistä 
enemmänkin kokonaisuutena.

Siinä, missä myynti ja muut suoraan 
asiakkaiden kanssa työskentelevät 
voivat kertoa markkinoinnille 
omista kokemuksistaan, kerää 
myös markkinointi arvokasta dataa, 
josta voi olla hyötyä myynnille. 
Esimerkiksi teemoista, jotka asiakkaita 
kiinnostavat.

3. YHTEISET PROSESSIT 

OHJAAVAT TEKEMISTÄ

Vaikka toiminnan lähtökohtana 
tulisikin olla asiakkaan ostoprosessi ja 

”Ilman selkeää 
asiakasymmärrystä 

on vaikeaa luoda 
yhtenäistä kuvaa 
siitä yhteisestä 
asiakkaasta, 
jota pyritään 

palvelemaan.”

Viri Heilimo 
viri.heilimo@biit.fi 
Lead Marketing Consultant, Biit

Johtavana 
markkinointikonsulttina 
Biitillä työskentelevällä 
Virillä on pitkä kokemus 
markkinointiteknologioiden 
implementoinneista monille 
eri toimialoille. Eniten hän on 
kuitenkin hurahtanut B2B-
liiketoimintaan, erityisesti 
teollisuusyrityksiin ja niiden 
markkinointiin.

Jarmo Tuutti 
jarmo.tuutti@biit.fi 
Head of Marketing, Biit

Biitin Head of Marketingina 
toimivalla Jarmolla on pitkä 
kokemus B2B-markkinoinnista 
ja myynnin tuesta. Hänen 
ajatuksistaan voit lukea lisää 
kirjasta ”Vierailijasta asiakkaaksi”, 
joka on ladattavissa ilmaiseksi 
osoitteesta jarmotuutti.fi.

K I R J O I T T A J A T

Mistä nämä myyntimahdollisuudet 
tulevat? Tarvitaanko myynnin omien 
toimenpiteiden lisäksi esimerkiksi 
aamiaisseminaareja tai webinaareja? 
Entä verkkokaupan kautta tapahtuva 
myynti - kuinka sitä voidaan edistää? 
Montako liidiä myynti tarvitsee, 
jotta uusasiakashankinnan tavoitteet 
saadaan täytettyä?

Kun on vastattu kysymykseen, 
minkälaisia tuloksia halutaan saada 
aikaan, voidaan tämän pohjalta 
helpommin miettiä, mitä näiden 
tulosten eteen on tehtävä.

2. ASIAKASYMMÄRRYS KUNTOON

Strategian pohjalta pitäisi pystyä siis 
sanomaan, mitä myydään, kenelle ja 
missä kanavissa. Mutta kuinka asiakas 
käyttäytyy? Mistä ja miten hän etsii 
tietoa? Mitä kysymyksiä hänelle 
herää ostoprosessin aikana? Kuinka 
hän haluaa olla yrityksesi kanssa 
vuorovaikutuksessa?
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asiakkaan auttaminen sen eri vaiheissa, 
tarvitaan myös sisäiset prosessit. 
Asiakkaaseen liittyvät prosessit ovat 
selkeimpiä: Kuinka uusi asiakas 
kulkee esimerkiksi markkinoinnin 
tunnistamasta kontaktista 
liidiksi, myyntimahdollisuudeksi 
ja voitetuksi kaupaksi? Kuinka 
markkinointi ja myynti tuodaan 
yhteen suunnittelemaan asiakkuuden 
myyntisuunnitelmaa ja sen pohjalta 
sitä, mistä, miten ja missä kanavissa 
asiakkaaseen ollaan yhteydessä 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyötä varten tarvitaan 
kuitenkin muitakin prosesseja.

Esimerkiksi sisällöntuotannossa 
on ensimmäiseksi ymmärrettävä, 
mitä aiheita käsitellään. Blogitekstin 
otsikoita voi hakea esimerkiksi 
erilaisista teemoista, jotka toistuvat 
asiakaskeskusteluissa jatkuvasti. 
Seuraavaksi on löydettävä teksteille 
kirjoittajat, ja valmit blogit olisi vielä 
saatava jotenkin lukijoiden eteen.

Lisäksi myös tiedonvälitys ja 
tekemisen kehittäminen vaativat omat 
prosessit. Kuinka tieto siitä, mikä 
toimii asiakasrajapinnassa, kulkee 
myyjiltä markkinoinnille? Kuinka 
myynti saa tiedon siitä, mitä sisältöä 
asiakkaat kuluttavat?

4. TEKNOLOGIA TUKEE YHTEISTÄ 

TEKEMISTÄ

Teknologia ei yksin ratkaise 
ongelmia, mutta se mahdollistaa 
myös markkinoinnin ja myynnin 
yhteispelin nostamisen uudelle 
tasolle. Siinä missä markkinoinnilla ja 
myynnillä saattaa olla omat työkalunsa 
asioiden tekemiseen, pitäisi tiedon 
kulkea eri järjestelmien välillä 
saumatta: esimerkiksi markkinoinnin 
automaatiojärjestelmän kontakti 
siirtyy liidiksi myynnille, ja myyjä 
näkee edelleen, minkälaisessa 
vuorovaikutuksessa henkilö on 
yrityksen kanssa ollut. Tai myyjä 

N Ä K Ö K U L M A

Markkinoinnin ja myynnin loputon keskinäinen sapelien 
kalistelu voi viimeinkin olla ohi. Lukuisten B2B-yritysten 
kanssa työskenneltyäni uskallan väittää, että samat 
yhteistyön haasteet ovat toistuneet yrityksissä jo pitkän 
aikaa.

Markkinoinnin on pitänyt todistaa omien 
ponnistelujensa arvo isoilla myyntiluvuilla pröystäilevän 
myynnin rinnalla. Markkinointi on saattanut nähdä 
tämän koko markkinointiorganisaation tärkeimpänä 
tavoitteena - osoittaa osallisuutensa voitettuihin 
kauppoihin.

Myynti taas on voinut nähdä markkinoinnin 
tukitoimintona omalle tekemiselleen. Jos markkinointi 
ei ole hankkinut myynnille liikelahjoja, tuottanut 
myyntimateriaaleja tai liidejä, ei kenelläkään yrityksessä 
ole näkyvyyttä markkinoinnin tekemiseen.

Kun nyt sitten organisaatiot ovat ottaneet askeleita 
kohti dataohjattua myyntiä, dataohjattua markkinointia, 
B2C-yritysten vanavedessä B2B-yritykset jopa kohti 
digitaalista myyntiä, ei tämän kaltaiselle keskustelulle 
ole enää yrityksissä sijaa.

V I R I  H E I L I M O,  L E A D  M A R K E T I N G  C O N S U LT A N T  /  B I I T

Viimeistään tänä koronan vuonna 2021 
organisaatiot ovat nähneet, että myynti ja markkinointi 
eivät olekaan lopulta niin kaukana toisistaan. 
Molemmat funktiot ovat omaksuneet täysin uusia 
toimintamalleja, uusia myyntikanavia sekä uusia 
teknologioita.

Kumpi funktio sitten voi ottaa kunnian 
verkkokaupan kehittämisestä, onnistuneista 
webinaareista, toteutuneista kaupoista, pitkäkestoisista 
asiakkuuksista, laadukkaasta asiakasdatasta ja 
asiakkaista? Tietysti kumpikin!

Arvailut sikseen, tänä päivänä parhaan näkyvyyden 
sisarfunktion toimintaan saa avaamalla Salesforcen 
(tai jonkin muun asiakkuudenhallintajärjestelmän), joka 
hyvin suunniteltuna, konfiguroituna ja markkinoinnin 
automaatioon pultattuna toimii ensiarvoisena 
työkaluna molemmille funktioille, ja niiden 
mittaamiselle.

Mikä markkinoinnille ja myynnille kuitenkin 
lopulta on yhteistä, ovat yhteiset tavoitteet ja yhteiset 
asiakkaat. Data haltuun ja hommiin!

Kun sapelit kalisevat, asiakas usein unohtuu
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voi nähdä, ketkä kaikki hänen 
asiakkuudestaan ovat olleet 
vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, 
esimerkiksi lataamalla oppaita tai 
vierailemalla nettisivuilla.

Pelkän automaattisen tiedonkulun 
lisäksi myös viestintä helpottuu: 
sähköpostien lähettämisen sijaan 
markkinointi voi helposti esimerkiksi 
lisätä henkilön tietoihin kommentin 
siitä, että tämä on käynyt lataamassa 
oppaan. Sisältökalenterin avulla 
myynti voi nähdä suoraan, minkälaista 
sisältöä markkinoinnilla on milloinkin 
suunnitteilla.

5. TEE, MITTAA JA KEHITÄ

Maailma ei ole koskaan valmis, joten 
markkinoinnin ja myynnin yhteistyön 
tulisi olla jatkuvaa kehittämistä. 
Otetaan esimerkiksi se piste, jossa 
markkinointi siirtää liidin myynnille. 
Ensimmäisillä kerroilla kyse on 
luultavasti sivistyneestä arvauksesta, 
mutta kun dataa ja kokemusta 
kertyy enemmän, voidaan tämän 
kriteereitä parantaa ja yhdessä etsiä 
niitä kriteereitä, jotka osoittavat 
verkkosivuilla tunnistetun henkilön 
olevan myyntivalmis liidi.

Jotta kehittäminen on mahdollista, 
vaaditaan pohjalle myös hyvät 
mittarit. Vaikka viime kädessä onkin 
tärkeää mitata tavoitetta, sen avulla 
ei vielä voida kehittää tekemistä. Jos 
esimerkiksi tavoitteena on tietty määrä 
myyntiä uusille asiakkaille, on hyvä 
ymmärtää, miten kampanjat keräävät 
klikkauksia, konversioita, liidejä, 
myyntimahdollisuuksia ja miten 
iso osa tästä päätyy kaupaksi asti. 
Näin voidaan keskittyä kehittämään 
oikeita asioita ja löytää prosesseista 
pullonkaulat.

Kun peruspalikat ovat kasassa, 
kannattaa tämän syklin avulla kokeilla 
rohkeasti myös uusia asioita. Toimisiko 
jokin uusi lähestymistapa, sisältö, 
teema tai kanava? Kokeiluista saadaan 
arvokasta dataa ja sen avulla tekemistä 
voidaan kehittää entisestään.

N Ä K Ö K U L M A

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyössä yhteiset 
tavoitteet ja selkeät prosessit ovat tärkeitä, mutta 
on tärkeää olla unohtamatta myös epämuodollista 
vuorovaikutusta. Vasta sen kautta saadaan yhteistyö 
todella toimimaan.

Oman kokemukseni mukaan parhaat ideat harvoin 
syntyvät virallisessa status-palaverissa. Aina ne eivät 
synny edes brainstormaamalla. Omalla urallani parhaat 
ideat ovat yleensä syntyneet epämuodollisessa ja 
strukturoimattomassa keskustelussa esimerkiksi 
kahvinkeittimen vierellä tai töiden jälkeen olutlasin 
äärellä.

Hyvää yhteistyötä varten ei riitä, että markkinoinnin 
ja myynnin johto palaveeraa säännöllisesti keskenään 
- vaikka sekin on tärkeää. On saatava ihmiset 
tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan keskenään 
eri aiheista.

Kun virallisten prosessien ja askeleiden lisäksi 
ihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
keskenään, saadaan parhaat ideat kaivettua ihmisten 
päästä toteuttamiskelpoisiksi toimenpiteiksi.

J A R M O  T U U T T I ,  H E A D  O F  M A R K E T I N G  /  B I I T

Hyvä yhteistyö vaatii myös 
epämuodollista vuorovaikutusta
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Genslerin tutkimus puolestaan väittää, että 
tehokas tiimityö ja yhteistyö on tärkein 
yksittäinen tekijä erinomaisen työpaikan 
taustalla. Lukuisat muutkin tutkimukset 
tukevat ajatusta siitä, että yhteistyö nostaa 
työntekijöiden motivaatiota, tuottaa tyytyväisiä 
asiakkaita ja saa aikaan parempia tuloksia.

Minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia 
Salesforce voi tarjota?

Salesforce - yli
vertaiset  
mahdollisuudet  
yhdessä tekemiselle

Miksi tehdä yksin, kun voi tehdä yhdessä? Yhteistyön merkitystä 
ja vaikutuksia on tutkittu viime vuosina paljon. Esimerkiksi 
Forresterin laaja tutkimus vuodelta 2020 osoittaa, että yhteistyö 
voi lisätä tuottavuutta 10 prosentilla. 

YHTENÄINEN IKKUNA ASIAKKUUKSI IN

Aivan ensimmäiseksi on syytä mainita, että 
Salesforce on myynnin tarpeisiin tarkoitetun 
työkalun sijaan kokonaisvaltainen teknologia-
alusta, jonka päällä voi pyörittää yrityksen 
kaikkia liiketoimintoja oikeastaan kirjanpitoa 
lukuun ottamatta.

Siksi Salesforce voi sitoa organisaation 
kaikki eri toiminnot yhteen ja toimia ns. 

/  M I K K O  P E K K A L A

Mikko Pekkala 
työskentelee Biitillä 
konsulttina.
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yhden alustan ratkaisuna, kuten 
esimerkiksi Jyväskylän ja Viitasaaren 
seudulta käsin toimintaansa jatkuvasti 
laajentava vesi- ja energiapalveluita 
tarjoava asiakkaamme Alva on 
visioinut.

Alva on pyrkinyt rakentamaan 
yhtenäistä ikkunaa asiakkuuksiin 
tuomalla Salesforcen mukaan yrityksen 
kaikkiin toimintoihin myynnistä 
asiakaspalveluun.

Alvan visio on oiva esimerkki 
360 asteen asiakasnäkymästä, joka 
on yksi Salesforcen ehdottomia 
etuja moniin muihin teknologioihin 
verrattuna. Kun kaikilla asiakkaiden 
parissa työskentelevillä on pääsy 
saman asiakastiedon pariin, 
yhteistyömahdollisuudet yli 
perinteisten tiimi- ja funktiorajojen 
ovat miltei rajattomat.

Tyypillinen esimerkki 360 asteen 
asiakasnäkymän hyödyntämisestä on 
esimerkiksi se, että asiakaspalvelu voi 
vaivattomasti katsoa asiakastiedoista, 
mitä asiakkaalle on myyty ja 
minkälaisia keskusteluja asiakkaan 
kanssa on käyty. Vastaavasti myös 
myyjät pääsevät tarkastelemaan, 
minkälaisia yhteydenottoja asiakas 
on aspaan ottanut. Näin myyjät voivat 
esimerkiksi arvioida, onko asiakkaan 
päässä kenties käynnissä tulipaloja, 
joista heidän on syytä olla tietoisia.

YHTEISÖT TUOVAT SIDOSRYHMÄT 

LÄHEMMÄS YRITYSTÄ

Moni on varmasti joskus vapaa-
ajallaan käyttänyt esimerkiksi 
lentoyhtiöiden, hotellien tai 
kuntosalien asiakasportaaleja, joiden 
kautta voi parhaimmillaan hoitaa 

kaikki tarpeelliset asiat ajanvarauksista 
omien tietojen tarkastelemiseen. 
Asiakkaiden tarpeisiin rakennetut 
asiakasportaalit ovat yksi hyvä ja vuosi 
vuodelta yleistyvä esimerkki sähköisen 
asioinnin ja itsepalvelun ratkaisuista.

Osa näistä portaaleista on hyvinkin 
voitu rakentaa Salesforce-alustan 
päälle. Nykyisin Experience Cloud 
-nimeä (entinen Community Cloud) 
kantavalla pilviratkaisulla voidaan 
rakentaa digitaalisia kokemuksia 
esimerkiksi verkkosivujen, portaalien 
tai mobiilisovellusten muodossa.

Asiakasportaalit toimivat hyvänä 
esimerkkinä siitä, kuinka yritykset 
voivat digitaalisessa maailmassa päästä 
lähemmäs asiakkaitaan sekä rakentaa 
yrityksen ja sen asiakkaille yhteisen 
alustan, jonka kautta voi ostamisen 
lisäksi saada asiakaspalvelua, antaa 

”Tyypillinen esimerkki 360 
asteen asiakasnäkymän 

hyödyntämisestä on esimerkiksi 
se, että asiakaspalvelu 

voi vaivattomasti katsoa 
asiakastiedoista, mitä 

asiakkaalle on myyty ja 
minkälaisia keskusteluja 

asiakkaan kanssa on käyty. ”

Mikko Pekkala 
Lead Consultant, Biit

Pitkään tietotekniikan parissa 
työskennelleellä Mikko 
Pekkalalla on kokemusta niin 
koodaamisesta, konsultoinnista 
kuin IT-projektien vetämisestä. 
Nykyisin Pekkala työskentelee 
Biitillä Lead Consultina ja auttaa 
asiakkaiden lisäksi myös talon 
omaa väkeä kehittymään.

K I R J O I T T A J A
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palautetta sekä jakaa ajatuksia ja 
ideoita.

Tällaisten ratkaisujen avulla 
voidaan luoda yhteisöllisyyttä ja 
vahvistaa asiakkaiden sitoutumista. 
Kyse ei siis ole teknologiasta, 
vaan merkityksellisten suhteiden 
rakentamisesta digitaalisessa 
ympäristössä.

Hyvänä esimerkkinä toimii 
urheilujätti Adidas, joka on Salesforcen 
avulla reagoinut muutokseen, jossa 
asiakkaat aloittavat ostopolkunsa 
fyysisten liikkeiden sijaan entistä 
useammin verkossa. Adidas 
tarjoaa Salesforcen pilviratkaisuja 
hyödyntämällä asiakkailleen 
yksilöllistä palvelua täysin kanavasta 
riippumatta sekä on myös alkanut 
tarjota asiakkaille mahdollisuuksia 
luoda ja ostaa kustomoituja tuotteita 
omien mieltymystensä mukaisesti.

Myös moni meidän kotimaisista 
asiakkaistamme on lähtenyt 
kehittämään yhteisöllisiä ratkaisuja 
liiketoiminnan haasteisiin. Esimerkiksi 
rakennushankkeissa käytettävien 
tietomallien laadunvalvontaan 
erikoistunut Solibri on rakentanut 
Salesforcen päälle kumppaniportaalin, 
jonka avulla he pyrkivät kehittämään 
liiketoiminnalleen elintärkeää 
kumppaniverkostoa. Solibrin 
myynnistä peräti 60 prosenttia 
tulee kumppaneilta, joten 
yrityksen menestys on riippuvaista 
kumppanuussuhteiden kehittymisestä.

Solibrille, kuten monille muillekin 
asiakkaillemme, kumppaniportaali 
toimii luonnollisena CRM-järjestelmän 
jatkeena, jonka avulla yritys voi jakaa 
oman CRM:nsä tietoja ja näkymiä 
kumppanin kanssa ja varmistaa 
samalla, että molemmat osapuolet 
ovat samalla sivulla. Käytännössä näin 

voidaan toimia esimerkiksi yhteisessä 
myyntiprojektissa, jossa molempien 
osapuolten myyntitiimit saadaan 
tuotua portaalin avulla yhteen ja 
varmistaa, että 1+1=3.

Samoin portaaliratkaisujen avulla 
voidaan myös johtaa jakelijaverkostoa 
tehokkaasti, kun yrityksellä on 
näkyvyys kaikkien jakelijoiden 
myyntiin. Tämän ansiosta jokaiselle 
kumppanille voidaan määritellä 
omat myyntitavoitteet sekä seurata 
niiden toteutumista. Näin yritys voi 
proaktiivisesti johtaa käytännön 
yhteistyötä jakelijoiden kanssa ennen 
kuin varsinaiset myyntitulokset ovat 
selvillä.

Yksi portaaliratkaisujen 
ehdottomista hyödyistä on se, että kun 
ne pyörivät Salesforcen päällä, niiden 
tuottama data on esimerkiksi myynnin, 
markkinoinnin ja asiakaspalvelun 
hyödynnettävissä. Yhteispeli 

Chatter on hyvä esimerkki Salesforcesta löytyvistä, yhteistyön mahdollistavista perusominaisuuksista. 
Perinteisten sosiaalisen median kaltaisten keskuteluryhmien ja -toiminnallisuuksien lisäksi keskustelut 
voidaan viedä niihin liittyviin paikkoihin. Esimerkiksi asiakkuuteen liittyvä keskustelu voidaan käydä 
asiakkuuden tietojen alla ja myyntimahdollisuuteen liittyvä keskustelu taas kyseisen myyntimahdollisuuden 
yhteydessä.
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oman yrityksen sisällä helpottuu 
merkittävästi, kun kaikilla on esteetön 
pääsy samaan tietoon. Tämän lisäksi 
esimerkiksi verkkokauppa voi 
kuulua olennaisena osana tällaisen 
portaaliratkaisun toimintoihin, 
jolloin se voi toimia myös tärkeänä 
myyntikanavana.

Portaali- ja itsepalveluratkaisut 
myös sujuvoittavat yhteydenpitoa 
eri osapuolten välillä. Asiakkaat 
voivat esimerkiksi kaivaa vastaukset 
yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin 
portaalista sekä jättää portaalin kautta 
yhteydenottopyyntöjä kysymyksiin, 
joihin ei löydy valmiita vastauksia.

Näin teknologiaa hyödyntämällä 
voidaan merkittävästi 
parantaa yhteispeliä 
yritykselle tärkeiden 
sidosryhmien, kuten 
asiakkaiden ja 
kumppaneiden, kanssa.

MYYNTI

Myytti yksinään puurtavasta 
soolomyyjästä on edelleen 
hengissä, mutta kuten 
esimerkiksi huipputuloksia 
tekeviä myyjiä tutkinut 
Jan Ropponen toteaa, niin 
myynti on yhä useammin 
tiimityötä, jossa yhteispeli ja toimivat 
henkilösuhteet merkitsevät eniten.

Huippumyyjät sparrailevat 
jatkuvasti toistensa kanssa, pyytävät 
kollegoiltaan apua myyntikeissien 
läpikäymisessä, kehittävät itseään 
valmentautumalla ja tekevät läheistä 
yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnin 
kanssa.

Myyntityössä pärjääminen myös 
vaatii tällaista yhdessä tekemistä, sillä 
asiakkaat ovat entistä valveutuneempia 
ja odottavat saavansa myyjiltä lisäarvoa 
tuoreiden ajatusten ja näkemysten 
muodossa. Rima on nostettu niin 
korkealle, että myyjän on yksin vaikea 
ylittää sitä.

Etenkin kun puhutaan yritysten 
välisistä kaupoista, niin ne ovat 
usein niin monimutkaisia ja vaativia 
kokonaisuuksia, että myyjä tarvitsee 
ympärilleen tehokkaan tiimin 
edes voidakseen haaveilla kaupan 
voittamisesta.

Yhteistyö korostuu toki kaikessa 
muussakin myyntityössä. Myyntijohto 
ei voi johtaa myyntiä kulmahuoneesta 
käsin, vaan johdon on jalkauduttava 
asiakkaiden pariin sekä työskenneltävä 
riittävän lähellä myyjiä.

Salesforce on tämän kaiken 
yhteispelin pyörittämiseen oiva 
alusta. Salesforce voidaan rakentaa 
tukemaan yrityksen kaikkia erilaisia 

myyntiprosesseja, jolloin se voi toimia 
pakollisen raportointivälineen sijaan 
myyjän arkea helpottavana työkaluna. 
Kun kaikki asiakkaisiin liittyvä 
tieto löytyy Salesforcesta, on tiedon 
jakaminen yrityksen sisällä vaivatonta.

Voi esimerkiksi olla, että saman 
avainasiakkaan parissa työskentelee 
yrityksestä useita eri henkilöitä, jolloin 
heidän kaikkien tulisi olla hyvin perillä 
siitä, mitä muut asiakkaan kanssa 
puuhailevat. Esimerkiksi Fonecta on 
jatkojalostanut aiemmin suunnitelmien 
tasolle jääneet avainasiakkuuksien 
hoitomallit sekä vienyt ne Salesforceen 
ja sitä kautta myös käytännön 
tekemiseen.

Aiemmin avainasiakkuudet 
olivat Fonectalla asiakasvastaavien 
vastuulla, mutta muutoksen myötä 
asiakkuuksista on tehty huomattavasti 
läpinäkyvämpiä, jolloin tiedot 
asiakkuuksista ovat muuallakin kuin 
yksittäisten ihmisten päässä.

Salesforce helpottaa myös 
myyntijohdon ja myyjien yhteispeliä, 
sillä johto voi Salesforcesta seurata, 
miten asiakasprojektit etenevät 
ja tarkastella yksittäisten myyjien 
suoriutumista reaaliaikaisesti. 
Tällöin johto pystyy myös olemaan 
myyjien tukena ja auttamaan heitä 
onnistumaan oikeisiin asioihin 
keskittymällä. Salesforce voi toimia 

myös valmentavan 
johtamisen välineenä, jolloin 
121-keskustelut käydään 
strukturoidusti Salesforcen 
avulla ja tiedot kirjataan 
järjestelmään. 

Oma lukunsa on viime 
vuosina paljon puhuttanut 
myynnin ja markkinoinnin 
yhteispeli, jolle olemme tässä 
Fiidin numerossa omistaneet 
kokonaisen artikkelin. 

VIESTINTÄ

Yhteistyötä ei voi käsitellä 
mainitsematta viestintää. Tehokas 
viestintä on kaiken yhteistyön 
välttämätön edellytys, tapahtui 
yhteistyö sitten kasvotusten tai 
digitaalisesti.

Moni on varmaan huomannut 
viimeistään koronan aiheuttaman 
etäilypakon myötä, kuinka tärkeää 
avoin, jatkuva ja läpinäkyvä viestintä 
on. Ilman sitä pallot putoilevat 
ihmisten käsistä, väärinkäsitysten riski 
kasvaa ja suhteet joutuvat koetukselle.

Viestinnän näkökulmasta kenties 
tärkein seikka on se, että sovitut asiat 
kirjataan ylös ja niistä jää muutakin 
kuin muistijälki.

”Huippumyyjät sparrailevat 
jatkuvasti toistensa kanssa, 
pyytävät kollegoiltaan apua 

myyntikeissien läpikäymisessä, 
kehittävät itseään 

valmentautumalla ja tekevät 
läheistä yhteistyötä esimerkiksi 

markkinoinnin kanssa.”
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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

Otetaan tarkasteluun vaikkapa 
suuria muutoksia läpikäyvä myynti. 
Koska ostopäätöksiin osallistuvien 
ihmisten joukko on kasvanut 
viime vuosina merkittävästi, 
vaaditaan myyjiltä entistä enemmän 
asiakastapaamisia.

Myyjillä on siis aiempaa enemmän 
rautoja tulessa. Siksi on entistä 
tärkeämpää, että kaikki oleellinen 
tieto asiakkaista pystytään kirjaamaan 
mahdollisimman nopeasti yhteen 
paikkaan, josta niihin pääsee myös 
helposti käsiksi jälkikäteen. Tähän 
tarkoitukseen Salesforce kehittyneenä 
CRM-järjestelmänä soveltuu erittäin 
hyvin.

Salesforceen voi vaivattomasti 
kirjata asiakkaan profiilin alle kaikki 
aktivititeetit, kuten sähköpostit ja 
tiedot tapaamisista. Lisäksi kaikki 
sisäiset keskustelut asiakkaasta 
voidaan käydä Chatter-työkalulla, 
jolloin myös niihin pääsee asiakkaan 
profiilista helposti käsiksi. Salesforce 
toimii siis parhaimmillaan kaiken 
asiakkaisiin liittyvän sisäisen 

viestinnän alustana.
Toinen hyödyllinen työkalu on 

erilaisten dokumenttien ja taulukoiden 
kollaboratiiviseen käsittelyyn soveltuva 
Quip.

Jatkossa sisäiseen viestintään ja sen 
kehittämiseen Salesforcen käyttäjät 
saavat vielä avukseen suositun Slackin, 
jonka Salesforce osti joulukuussa 
2020. Tämän kaupan vaikutuksia 
käsittelemme hieman myöhemmin.  

MIELIKUVITUS RAJANA

Periaatteessa ainoa Salesforcen 
hyödyntämistä rajoittava tekijä on 
mielikuvitus. Meiltä löytyy yksi luova 
esimerkki omasta takaa.

Olemme nimittäin rakentaneet 
Salesforceen markkinoinnin 
työkaluksi sisältökalenterin, johon 
kaikilla muillakin biittiläisillä 
on pääsy. Sisältökalenteri toimii 
paitsi suunnittelutyökaluna, myös 
sisältöarkistona, josta löytyy 
vaivattomasti kaikki aiemmin julkaistu 
sisältö blogikirjoituksista oppaisiin.

Sisältökalenteri toimii erityisesti 

markkinoinnin, viestinnän ja myynnin 
yhteistyön ilmentymänä. Myynti voi 
esimerkiksi tarkastella, minkälaista 
sisältöä olemme julkaisemassa tai 
julkaisseet sekä hyödyntää sitä 
haluamallaan tavalla. Myynti voi 
myös halutessaan lisätä kalenteriin 
omia juttuideoitaan tai kommentoida 
tulevia.

Lisäksi sisältökalenteri pystyy 
hyödyntämään kaikkia Salesforcen 
toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi 
tehtävien vastuuttamista taskien 
avulla. Tämä helpottaa merkittävästi 
yhteistyötä yrityksen kiireisten 
asiantuntijoiden kanssa.

Miten sinä kehittäisit 
yhteistyömahdollisuuksiasi, jos vain 
mielikuvitus olisi rajana? 

https://www.biit.fi/hub/
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”Meillä oli pitkään 
käytössä myyntitiimien 
itse pystyttämiä CRM-
järjestelmiä, mutta ne eivät 
tarjonneet minkäänlaista 
näkymää asiakkuuksiin 
yli tiimirajojen. Otimme 
Sales Cloudin käyttöön sillä 
ajatuksella, että saisimme 
sen avulla yhtenäisen 
näkymän asiakkuuksiin.”

/  M A R K U S  M E R I N E N ,  M U O T O L E V Y
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Vaikka kiinteistöjen elinkaaren 
kaikkiin vaiheisiin ratkaisuja tarjoava 
Muotolevy kuuluu reilun 20 miljoonan 
euron liikevaihdollaan pienten ja 
keskisuurten yritysten joukossa siihen 
pienempään päähän, muodostaa se 
kuitenkin viiden yhtiön ryppäänä 
monimuotoisen kokonaisuuden.

– Vaikka olemme suht pieni 
yritys, niin muodostamme 
mielenkiintoisen ja monialaisen 
kokonaisuuden. Emoyhtiönä toimiva 
Muotolevy Oy vastaa kaikista 
konsernitoiminnoista, kuten taloudesta 
ja tietohallinnosta. Tytäryhtiöt 
puolestaan keskittyvät asiakkaisiin 
sekä tuotteisiin ja palveluihin, joita 
meiltä löytyy rakennusmateriaaleista 
erilaisiin työympäristöjen 
tilaratkaisuihin, kertoo Muotolevyn 
markkinointipäällikkö Markus 
Merinen.

Merinen on päässyt seuraamaan 
perheyrityksen kasvua ja 
kehittymistä erityisen läheltä, sillä 

Skaalautuvasti kohti kasvua 
ja kansainvälistymistä  
- Muotolevyllä kunnian
himoiset tavoitteet

hän on työskennellyt yrityksessä 
vuosikymmenen ajan. Hän arvioi, 
että yritys on tällä hetkellä sellaisessa 
kasvuvaiheessa, jossa skaalautuvuuden 
lisääminen on tärkein asia ja 
kansainvälistyminen yksi päätavoite. 

– Käymme tällä hetkellä läpi 
kaikkia meidän prosesseja ja 
toimintamalleja sekä mietimme, miten 
voisimme lisätä skaalautuvuutta. Jotta 
voimme toimia tehokkaasti, kasvaa 
yrityksenä kannattavasti ja laajentua 
kansainvälisesti, niin kaikkeen 
tekemiseen pitää löytää skaalaetuja.

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN 

YHTEISPELIN KEHITTÄMISTÄ

Muotolevyllä on Markus Merisen 
mielestä vielä yrityksenä paljon 
kehittymisen varaa erityisesti 
digitalisoinnin saralla, mutta isoja 
harppauksia vuonna 1974 perustettu 
yritys on kuitenkin jo ottanut. 
Markkinoinnin digitaalisuudessa 
Muotolevy on jo varsin pitkällä.

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

Yritys otti markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä Pardotin 
käyttöön jo vuonna 2014. Sittemmin 
yrityksen uusasiakashankinnan 
kannalta tärkeä liidituotanto on saatu 
hiottua prosessina kuntoon, mutta 
haasteita on ollut liidien siirtämisen ja 
mittaamisen kanssa.

– Aikaisemmin tilanne oli 
sellainen, että liidituotannon prosessi 
toimi, mutta liidit putosivat ulos 
järjestelmästä siinä vaiheessa, kun ne 
olisi pitänyt siirtää markkinoinnilta 
myynnille. 

Tilanne parani merkittävästi, kun 
yritys otti Sales Cloudin käyttöön 
keväällä 2019. Merinen kertoo 
karsastavansa toisistaan erillään 
toimivia funktioita, joten hän on ollut 
muutoksista mielissään.

– Salesforcen käyttöönoton 
myötä liidien siirto myynnille on 
parantunut merkittävästi ja olemme 
saaneet markkinoinnissa paremman 
näkyvyyden asiakkuuksiin sekä 
mittaaminen on kehittynyt valtavasti. 

Muotolevy on rakennusalalla toimiva viiden yhtiön muodostama 
perheyrityskonserni, joka haluaa olla sekä asiakkailleen että 
muille sidosryhmilleen kokonaisvaltainen luottokumppani. 
Yrityksellä on selkeät kasvutavoitteet ja erityinen fokus 
toiminnan skaalautuvuuden lisäämisessä. Asiakkaat, teknologia 
ja yhteistyö ovat toiminnan kehittämisen avaintekijät.
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Samalla kun yhteispeli myynnin 
ja markkinoinnin välillä on alkanut 
sujua, myös näkyvyys asiakkuuksiin 
konsernin kaikilla tasoilla on 
parantunut merkittävästi. 

– Olemme tässä parin viime 
vuoden aikana rakentaneet 
parempaa näkyvyyttä asiakkaisiin, 
jotta pystyisimme paremmin 
tarkastelemaan, mitä eri myyntitiimit 
eri tytäryhtiöissä milloinkin 
tekevät. Meillä oli pitkään käytössä 
myyntitiimien itse pystyttämiä CRM-
järjestelmiä, mutta ne eivät tarjonneet 
minkäänlaista näkymää asiakkuuksiin 
yli tiimirajojen. Otimme Sales 
Cloudin käyttöön sillä ajatuksella, 
että saisimme sen avulla yhtenäisen 
näkymän asiakkuuksiin.

TOIMIVA KUMPPANIPORTAALI 

EROTTAUTUMISTEKIJÄNÄ

Salesforce on mahdollistanut 
yhteistyön kehittämisen myös muiden 
kuin myynnin ja markkinoinnin 
välillä. Yhtenä esimerkkinä tästä on 
Muotolevyn Module-liiketoiminnon 
strateginen päätös kehittää heidän 
kumppanitoimintaansa Salesforcen 
avulla.

Module otti Biitin avustuksella 
käyttöönsä Community Cloudiin 
(nykyinen Experience Cloud) 
rakennetun kumppaniportaalin, jolle 
asetettiin heti kovat tavoitteet.

– Module-myyntimme tapahtuu 
kumppaneiden kautta. Kilpailemme 
globaaleilla markkinoilla monia 
pelureita vastaan. Näillä kilpailluilla 
markkinoilla pelkillä tuotteilla 
erottautuminen on vuosi vuodelta 
haastavampaa, joten lähdimme 
miettimään erottautumista 
kumppaneiden näkökulmasta. 
Kuinka voisimme palvella heitä 
mahdollisimman hyvin? Koimme, 
että Salesforceen rakennettu 
kumppaniportaali voisi olla meille se 
erottautumistekijä.

Merinen kertoo, että 
kumppaniportaalin avulla he pystyvät 
olemaan kumppaneidensa suuntaan 
entistä aktiivisempia ja saavat myös 

paremman näkyvyyden kumppaneiden 
toimintaan.

– Perinteisesti kumppaneilta 
saadaan tietoa ainoastaan tilauksista, 
mutta kumppaniportaalin avulla 
näkyvyys säilyy senkin jälkeen, 
kun esimerkiksi siirrämme liidin 
kumppanille.

Vaikka kumppaniportaali on ollut 
käytössä vasta muutamia kuukausia, 
niin Merisen mukaan se on lisännyt 
merkittävästi yhteistyötä yrityksen 
kumppaniverkoston kanssa.

Kumppaneilta saatu palautekin 
on ollut positiivista, vaikka heillä 
on käytössä omat järjestelmänsä. 
Liidituotanto toimii kuitenkin 
sellaisena porkkana, jota 
kumppaneiden on vaikea vastustaa.

– Tällainen toiminta on meille vielä 
tuoretta, mutta olemme jo saaneet 
kaikki tärkeimmät kumppanimme 
mukaan. Lisäksi palaute on ollut 
positiivista. Erityisen paljon kiitosta on 
tullut käyttöliittymästä.

TEKNOLOGISET VÄLISEINÄT NURIN

Seuraava iso virstanpylväs Muotolevylle 
on ristiinmyyntimahdollisuuksien 
kehittäminen, jossa koko konsernilla 
on Merisen arvion mukaan vielä paljon 
petrattavaa.

– Tämä on meille tärkeitä lähihetken 
tavoitteita. Menemme edelleen pitkälti 
liiketoiminnot edellä asiakkuuksiin, 
mutta jatkossa haluamme olla 
asiakkaillemme yhtenäinen ja 
kokonaisvaltainen kumppani.

Merinen uskoo, että teknologian 
osalta haaste pystyttäisiin jo 
ratkaisemaan, sillä yrityksen IT-
arkkitehtuuria on määrätietoisesti 
rakennettu mahdollisimman 
yhtenäiseksi.

Kaikilla tytäryhtiöillä on jo käytössä 
markkinoinnin tukena Pardot ja 
myynnin tukena Sales Cloud. Seuraava 
askel on yrityksen ERP-järjestelmän 
integroiminen Salesforceen. Myös sen 
osalta yritys on hyvässä vauhdissa.

Tavoitteena on päästä 
kokonaan eroon yrityskohtaisista 
arkkitehtuureista. Teknologisten 
väliseinien purkaminen tuo mukanaan 
uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi 
Merisen jo kertaalleen mainitseman 
ristiinmyynnin.

– Vaikka puhun ristiinmyynnistä, 
niin emme kuitenkaan lähde liikkeelle 
siitä, vaan asiakkaasta. Kaikilla näillä 
kehitysaskeleilla pyrimme pääsemään 
lähemmäs asiakasta ja tuomaat hänet 
kaiken toimintamme keskiöön.

Muotolevyn markkinointipäällikkö Markus Merinen



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
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+358 9 4282 7666
sales@biit.fi

Olemme osa Visma-konsernia

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

