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Asiakas

Tehosta varastonhallintaa
nykyaikaisella pilvipalvelulla
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Toimitus 

Yhä useammat yritykset ovat siirtymässä pilvipalveluiden 
käyttäjiksi. Sen vuoksi myös ohjelmistotalot käyttävät 
yhä enemmän resursseja pilvipalveluiden kehittämiseen. 
Oletko ajatellut, miksi nykyaikainen pilvipalveluna toimiva 
varastonhallinta vauhdittaisi yrityksesi liiketoimintaa?

1. Käyttö missä tahansa ja koska tahansa
Pilveen siirtyminen tarkoittaa sitä, että viimeisimmät tiedot 
ovat jatkuvasti ajan tasalla ja käytettävissä millä selain-
pohjaisella laitteella tahansa. Voit siis kirjata myynnit, tarkistaa 
tilaushistorian tai tehdä tilauksia vaikka asiakaskäynnin 
yhteydessä. Jos yrityksessäsi tehdään paljon liikkuvaa työtä, 
pilviohjelmiston avulla on mahdollisuus tehostaa esimerkiksi 
myyntiprosessia.  

2. Investointikulut pienentyvät
Omien palvelinlaitteiden ylläpitäminen alkaa olla mennyttä 
aikaa. Paljon järkevämpää on maksaa vain siitä mitä tarvitset. 
Pilvipalvelun kuukausipohjainen veloitus ei sido pääomia 
myöskään ohjelmistolisensseihin, joten varat vapautuvat 
investoitavaksi tuottavammin.

3. Ylläpito
Uusimpien päivitysten ja versioiden käyttöönotto ei ole koskaan 
ollut näin helppoa. Pilvessä työskentely tarkoittaa sitä, että 
uusimmat versiot päivitetään aina automaattisesti. Enää ei 
tarvitse ylläpitää palvelimia, maksaa päivityksistä ja tietoturvas-
ta tai käyttää aikaa uusien ohjelmistoversioiden asentamiseen. 

Entä liiketoiminnan tuottavuus?
Vähennä tarpeettomia varastokuluja ja lisää tuottavuutta 
myymällä tuotteitasi aina oikealla hinnalla. Kun harkitset uuden 
ohjelmiston hankintaa, ota huomioon seuraavat tekijät:

1. Hyödynnä kysyntä tehokkaammin
Ajan tasalla olevan järjestelmän avulla varmistat, että kysyntä 
ja tuotteiden saatavuus kohtaavat. Varmista että myyt 
tuotteesi aina parhaimmalla mahdollisella katteella ja vältä 
menettämästä myyntiä tyhjän hyllyn vuoksi. 

2. Pienennä varastokustannuksia
Hyllyille jäävät tuotteet vanhentuvat, ja niiden arvo alenee ja laatu 
heikkenee - ajantasaisin tiedoin varmistat, ettei näin pääse käymään. 
Myös toimitusprosessi tehostuu, kun näet tuotteiden sijainnin ja 
määrän varastossa. Eli tavaroiden etsiskelyn sijasta aika voidaan 
käyttää tehokkaammin myyntiin ja useampien tilausten käsittelyyn.

3. Työn tehostaminen automaatiolla 
Aika on rahaa. Säästät paljon aikaa jättämällä 
tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen 
kuuluvat välivaiheet pois. Enää ei tarvitse 
uudestaan ja uudestaan tarkistaa tuotetilannetta 
varastosta sähköpostitse tai tilata lisää tuotteita 
puhelimitse. Automaatioiden avulla voit luottavai-
sin mielin keskittyä asiakassuhteiden 
hoitamiseen. 

Tyytyväiset asiakkaat ovat 
avain menestykseen 
Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia asiakkaita, 
ja uskolliset asiakkaat tarkoittavat sinulle 
kannattavampaa liiketoimintaa. 

1.Voita asiakkaiden luottamus 
Kasvattaaksesi asiakkaiden määrää sinun täytyy 
ensiksi varmistaa, että nykyiset asiakkaasi eivät 
karkaa. Tarjoa siis asiakkaillesi sitä, mitä he haluavat. 

Rakenna luottamus pitämällä sovituista toimitusajois-
ta kiinni. Toimiessasi myyntiedustajana voit myös 
tarkistaa varastotilanteen jo asiakaskäynnin aikana ja 
antaa heti luotettavan toimitusajan. Näin voit sopia 
kaupan heti, ilman että joudut käymään varastolla ja 
palaamaan asiaan myöhemmin uudelleen.

2. Minimoi toimitusaika
Asiakkaasi arvostavat sitä, että he saavat 
tilaamansa tuotteen mahdollisimman 
nopeasti. Kun käytössäsi on ohjelmisto, 
jonka tietojen avulla pystyt tehokkaasti 
hallitsemaan tilauskantasi ja aikataulut-
tamaan toimitusajat, nopeutat toimituksi-
asi. Se tarkoittaa tyytyväisiä asiakkaita ja 
parantaa tuottavuutta. 

Miksi pitää tiedot yhtenäi-
sessä järjestelmässä?  

Kerran kirjattu tieto täytyy olla hyödyn-
nettävissä kaikissa yrityksen prosesseissa 
ja tiimeissä. Näin tuplakirjaukset vähen-
evät ja kaikki ovat tilanteen tasalla. Työn 
tuottavuus on huipussaan, kun esimerkiksi 
varastossa kirjatut tiedot ohjautuvat 
saumattomasti aina kirjanpitoon asti. 

1. Tietojen täsmällisyys
Kun liiketoiminnan tiedot ylläpidetään 
yhtenäisessä järjestelmässä, niin erityisesti 
inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee. 
Kun järjestelmään kirjatut tapahtumat 
päivittävät ohjelmiston eri osioita reaaliaikai-
sesti, niin käyttäjät voivat reagoida erilaisiin 
tarpeisiin nopeasti ja oikealla tavalla.

2. Integrointi
Muiden ohjelmistojen integroiminen pääjärjest-
elmääsi auttaa yhtenäistämään yrityksesi 
liiketoimintaprosesseja. Kun pilviohjelmistosi 
integroidaan muiden tarvitsemiesi ohjelmistojen 
kanssa, samoja tietoja ei tarvitse syöttää 
useampaan kertaan eri järjestelmiin. Visma.net 
logistiikka tarjoaa integraatioille sekä API-rajap-
innan että siirtotiedostorajapinnan. Lue lisää
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