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Johdanto
Tähän oppaaseen on kerätty ohjeita ja vinkkejä verkkokaupan perustamista suunnitteleville. Ohjeissa käydään läpi, mitä eri asioita on syytä ottaa huomioon verkkokauppaliiketoimintaa suunniteltaessa, valmisteltaessa ja aloittaessa sekä annetaan suuntaviivoja siihen, mitä asioita tekemällä ja
miten verkkokaupasta voi alkaa rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Verkkokaupan perustaminen
on periaatteessa helppoa, mutta kannattavan verkkokauppaliiketoiminnan rakentaminen vaatii monenlaista osaamista. Tästä oppaasta ei saa siihen kaikkea tarvittavaa tietoa ja osaamista, vaan
oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, mitä kaikkia asioita verkkokauppaa perustettaessa
olisi syytä ottaa huomioon välttääkseen yleisimmät sudenkuopat.
Oppaan lopussa esitellään lyhyesti, kuinka voit täydentää verkkokauppasi palveluita Oscarin toiminnanohjausratkaisuilla ja hoitaa kaikki liiketoimintasi operatiiviset toiminnot yhdessä järjestelmässä.
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Kannattavuuslaskelma
Kuten mitä tahansa liiketoimintaa aloittaessa, kannattaa ennen investointien tekemistä tehdä kannattavuuslaskelma ja arvioida, onko liiketoiminnasta edes mahdollista saada kannattavaa. Laske,
kuinka paljon verkkokaupan liikevaihdon tulisi olla kuukausitasolla ja montako tilausta ja asiakasta
kuukaudessa sen toteutuminen vaatisi. Arvioi sen jälkeen, millä aikataululla ja minkälaisilla investoinneilla vaadittu taso on mahdollista saavuttaa – vai onko kyseisen asiakasmäärän saaminen
ylipäätään realistisesti mahdollista.
Jos et osaa tehdä kannattavuuslaskelmaa itse, kannattaa pyytää konsulttiapua laskentatoimen
ammattilaiselta. Vaikka konsultin käyttäminen jotain maksaisikin, on se kuitenkin halpaa verrattuna
siihen, että tekisit isot investoinnit sellaisen liiketoiminnan perustamiseksi, jota ei pysty edes teoriassa saamaan kannattavaksi. Kannattavuuslaskelman tekemiseksi löytyy netistä valmiita Excelpohjia.

Hinnoittelu
Tuotteiden hinnoittelu on tärkeä osa liiketoimintaa. Hinnoittelupolitiikka ja katerakenne on syytä olla
mietittynä jo kannattavuuslaskelmaa tehtäessä. Hinnoittelun pohjana käytetyt kolme yleisintä hinnoittelumallia ovat kustannusperusteinen hinnoittelu, markkinaperusteinen hinnoittelu sekä arvoperusteinen hinnoittelu.
Kustannusperusteinen hinnoittelu
Kustannusperusteinen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että lasketaan tuotteen kulut ja lisätään
niihin yrityksen valitsema kateprosentti. Toisin sanoen käytetään periaatetta hinta = kulut +
kate %. Kuluihin lasketaan tuotteen hankintahinta, mahdolliset valmistuskustannukset sekä
tuotteelle jyvitetyt yrityksen yleiskustannukset.
Markkinaperusteinen hinnoittelu
Markkinaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että selvitetään mihin hintaan muut yritykset
myyvät samaa tai vastaavaa tuotetta ja asetetaan oma myyntihinta sen mukaisesti.
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Arvoperusteinen hinnoittelu
Arvoperusteinen hinnoittelu toimii hyvin tuotteilla, joita kukaan muu ei myy tai jotka on itse
valmistanut. Silloin lähtökohtana voi olla se, minkä arvoinen tuote oletettavasti on käyttäjälleen. Vaikka valmistuskustannukset olisivat hyvin alhaiset, voi asiakas olla valmis maksamaan tuotteesta muhkean hinnan, jos tuotteella on esimerkiksi korkea käyttöarvo tai vastaavaa tuotetta ei saa muualta.
Alennusten vaikutus katteeseen
Verkkokaupassa asiakas saadaan usein koukkuun jollakin alennuksella tai
kampanjalla. Otathan kuitenkin aina huomioon alennusten vaikutuksen yrityksen katteeseen, jotta et polje yrityksesi kannattavuutta liian suurilla
alennuksilla. Tuotteiden hintoihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää ilmaa tulevia alennuksia ajatellen.
Alla olevan taulukon esimerkkilaskelmassa oletetaan, että tuotteen yksikköhinta on normaalisti 100 #, menekki 20 kpl ja kateprosentti 40 %. Esimerkissä katteella tarkoitetaan
sisäänostohinnan ja myyntihinnan erotusta. Oikeissa laskelmissa tulee huomioida myös
toiminnasta aiheutuvat muuttuvat kustannukset, kuten toimituskulut, palkat ja muut menot.
Taulukossa on laskettu, kuinka paljon myynnin pitäisi milläkin alennusprosentilla kasvaa,
jotta alennus tuottaisi enemmän katetta kuin normaaliin hintaan myyminen. Taulukossa on
myös laskettu, kuinka paljon vähemmän katetta jäisi käteen, jos alennus ei lisäisi lainkaan
menekkiä.
Alennusprosentti

Kate

Myynnin lisäys

Lisämenekki

Katteen
pienentyminen
ilman lisämyyntiä

0%

40 %

0%

0

0,00 #

-10 %

33 %

33 %

6

-134,00 #

-20 %

25 %

100 %

20

-300,00 #

-25 %

20 %

167 %

33

-400,00 #

-30 %

14 %

300 %

60

-520,00 #

Kuten huomaat, alennuksen vaikutus katteeseen on todella raju ja alennuksen pitäisi tuoda
todella tuntuva myynnin lisäys, jotta se olisi kannattavaa.
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Varastoon kertyy välillä tuotteita, jotka menevät huonosti kaupaksi tai joiden parasta ennen
päiväys lähestyy. Tällaiset tuotteet kannattaa toki myydä vaikka nollakatteella tai joskus
jopa tappiolla ennemmin kuin jättää varastoon pilaantumaan. Tuotteet, jotka eivät pilaannu,
mutta eivät myöskään mene kaupaksi, sitovat yrityksen pääomaa ja vievät varastotilaa. Hitaasti myyvistä tuotteista kannattaa siis hankkiutua eroon ja ostaa niistä saaduilla rahoilla
ennemmin vaikka joitakin hyvin myyviä tuotteita varastoon.
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Tuotevalikoiman valinta
Ostaminen on tärkeä osa jokaisen verkkokaupan ydinliiketoimintaa. Jos osaat ostaa viisaasti,
myyminen on huomattavasti helpompaa. Oikean tuotevalikoiman valinta on hyvin keskeistä verkkokaupan menestymisen kannalta. Verkkokauppa voi sisältää esimerkiksi mahdollisimman laajan
tuotevalikoiman, sillä voi olla johonkin tiettyyn osa-alueeseen erikoistunut tuotevalikoima tai se voi
olla myös yhden tai muutaman erikoistuotteen kauppa. Kaikilla näillä konsepteilla voi menestyä
toimialasta riippuen.

Optimaalinen tuote verkkokaupassa
Optimaalinen tuote verkkokaupassa on sellainen, jolla on mahdollisimman monta seuraavista ominaisuuksista:
•

Suuri määrä potentiaalisia asiakkaita, jotka haluavat ostaa tuotteen

•

Tuoteryhmä, jolla on vähän kilpailua

•

Helposti varastoitava, ei pilaantuva tai muuten arvoansa menettävä

•

Helposti postitettava

•

Hyvä kate

•

Hintava, jotta myös euromääräinen kate per tilaus on järkevän suuruinen

Huomaa, että täydellistä optimaalista tuotetta ei ole olemassakaan. Pyri kuitenkin etsimään tuotteita, jotka täyttävät edes osan edellä mainituista kriteereistä. Mitä huonommin tuotteesi osuvat edellä mainittuihin ominaisuuksiin, sitä vaikeampi sellaisilla tuotteilla on rakentaa kannattavaa verkkokauppaliiketoimintaa.

Incoterms-toimituslausekkeet
Jos maahantuot itse tuotteita Suomeen, tutustu Incoterms-toimituslausekkeisiin. Incoterms on kansainvälinen tapa määritellä yksiselitteisesti ja helposti, miten vastuu jakautuu myyjän ja ostajan vä-
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lillä: kumpi hoitaa esimerkiksi kuljetuksen ja tullauksen, ja missä kohtaa vastuu siirtyy myyjältä ostajalle.
Esimerkiksi:
DDP (Delivered Duty Paid, toimitettuna tullattuna)
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle sovitulla määräpaikalla vastaten kaikista riskeistä ja kustannuksista mukaan lukien tuontimuodollisuudet sekä tullit ja verot tms. kustannukset.
EXW (lyhennetty Ex Worksista, tehtaasta, varastosta)
Ostaja järjestää kuljetuksen myyjältä perille asti ja huolehtii siitä. Myyjä toimittaa tavaran,
kun hän asettaa sen ostajan käytettäväksi. Samalla jakautuvat kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy ostajalle. Ostaja hoitaa sekä vienti- että tuontimuodollisuudet.
Lue lisää: https://fi.wikipedia.org/wiki/Incoterm

Maksuehdot
Pyri neuvottelemaan ostoille mahdollisimman hyvät maksuehdot. Parhaimmillaan hyvin neuvotellut maksuehdot on yksi tärkeä osa verkkokaupan rahoitusta.
Maksuehtojen merkitys kasvaa sesonkien aikana. Alkuvaiheessa uusilta asiakkailta toimittajat usein vaativat ennakkomaksua. Tämän jälkeen kuitenkin maksuajasta voi alkaa neuvotella, ja mitä suurempia tilauksia teet, sitä joustavammin myös maksuajasta pitäisi pystyä neuvottelemaan. Jos et saa sovittua pitkiä
maksuaikoja ostotilauksillesi, tarvitset paljon enemmän käyttöpääomaa, kun rahaa sitoutuu tuotteisiin.
Tavoitetila pitäisi olla se, että olet myynyt tavarat eteenpäin siinä vaiheessa, kun maksat niistä tavarantoimittajallesi, tai että olet siinä vaiheessa ainakin myynyt sellaisen osan tuotteista, että olet
saanut omasi jo takaisin.
Myyntimäärien kasvaessa neuvottele ostohinnoista uudestaan. Siinä vaiheessa kun yrityksestäsi
on tullut tavarantoimittajallesi tärkeä asiakas, sinulla on paljon paremmat mahdollisuudet neuvotella uudestaan myös ostohinnoista. Käytä sitä hyväksesi ja voit päästä paremmille katteille.
Tilaamasi tavaran saapuessa varastoon tarkista ensin, että kaikki rahtikirjaan merkityt lavat ja kollit
saapuivat eivätkä ne ole vioittuneet. Puutteet tai vauriot tulee merkitä rahtikirjaan ennen sen kuittaamista. Muussa tapauksessa puuttuvista tai vaurioituneista tuotteista voi olla vaikea tai mahdotonta saada jälkikäteen enää mitään hyvityksiä.
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Etämyynnin säännöt
Jos olet tehnyt liiketoimintaa jo pitempään kivijalkaliikkeen kautta, ota huomioon, että etämyynnissä on tiettyjä eroavaisuuksia, jotka sinun tulee kauppiaana tietää.
Isoin ero on se, että etämyynnissä asiakkaalla on lain mukaan aina 14 vuorokauden palautusoikeus. Vuonna 2014 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta:
•

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin, kun hän on jo käyttänyt
tuotetta, mutta kauppiaalla on oikeus huomioida arvon alenema.

•

Asiakkaan on erikseen ilmoitettava tilauksensa peruuttamisesta.

•

Myyjällä on oikeus velottaa tavaroiden palauttamiskulut asiakkaalta.

Verkkokauppiaana kannattaa kuitenkin miettiä, haluatko käyttää edellä mainittuja ehtoja omassa
verkkokaupassasi, vai annatko asiakkaillesi aiemmat, paremmat palautusehdot, joihin kuluttajat
ovat kuitenkin tottuneet.
Lue aiheesta lisää:
http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/
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Verkkokauppa vai myös myymälä tai noutopiste?
Verkkokauppaa perustettaessa kannattaa myös heti alkuun miettiä, onko tarkoituksena joko saman
tien tai mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa perustaa myös myymälä tai noutopiste. Tämä asettaa omia vaatimuksiaan esimerkiksi toimipisteen valinnan ja verkkokauppaohjelmiston valinnan
suhteen, jotta kassatoiminnot hoituvat kätevästi samalla ohjelmistolla.
Pelkkää verkkokauppaa perustaessa toimipisteen sijainnilla ei käytännössä ole merkitystä. Silloin
vuokra on yleensä huomattavastikin edullisempi. Varastotyyppisessä toiminnassa kannattaa toimitilan neliömäärän lisäksi kiinnittää huomiota myös toimitilan korkeuteen ja logistiseen käytännöllisyyteen. Korkeampiin huoneisiin mahtuu paljon enemmän tavaraa, jos tuotteiden ei tarvitse myymälän takia olla kauniisti esillä. Käytännöllisyyden kannalta on tärkeää, että tila on katutasossa ja
varaston ovi on niin iso, että lavat saa suoraan siirrettyä kokonaisina sisälle.
Myymälä vaatii tietysti hyvän sijainnin lisäksi toimitilalta huomattavasti enemmän neliöitä, koska
tuotteiden esillepano täytyy huomioida aivan eri tavalla kuin varastossa, ja asiakkailla täytyy olla
hyvin tilaa asioida myymälässä. Toisaalta taas myymälä tai noutopiste voi parhaimmillaan olla todella hyvä lisäys myynnille verrattuna pelkkään verkkokauppaan.
Noutopiste on ikään kuin verkkokaupan ja myymälän välimuoto: asiakas ei pääse vapaasti kiertämään liikkeessä katselemassa tuotteita, vaan hän voi ainoastaan noutaa verkossa tilaamansa tuotteet noutopisteestä ja maksaa ne noudon yhteydessä kortilla tai käteisellä. Noutopisteessä voi toki
olla joitakin heräteostostyyppisiä tuotteita esillä.
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Kilpailuedut
Verkkokaupasta ostaminen lisääntyy jatkuvasti. Sen ovat huomanneet muutkin yrittäjät, ja kilpailu
verkossa on kovaa. Miten sinun verkkokauppasi erottuu kaikista muista saman alan verkkokaupoista? Sinun tulee etukäteen miettiä, mitkä ovat sinun yrityksesi kilpailuedut, joilla erotut muista
saman alan toimijoista.
Kilpailuetuja voivat olla esimerkiksi:
•

Tuotevalikoima

•

Asiantuntemus ja toimialatuntemus

•

Tuotteiden toimitusvarmuus ja -nopeus

•

Kotimaisuus

•

Asiakaspalvelu, palvelutaso, tapa hoitaa reklamaatiot

•

Arvot: esimerkiksi vihreät arvot tai hyväntekeväisyys.

•

Hintataso

•

Sujuvat yrityksen sisäiset prosessit

•

Markkinointi- ja myyntiosaaminen

•

Verkkokauppasivuston selkeys, helppokäyttöisyys ja luotettavuus

•

Liiketoiminnan osaaminen

•

Monikanavaisuuden hallitseminen (sosiaalinen media, sähköinen markkinointi, jne)
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Verkkokaupan imago
Mikä on verkkokauppasi tyyli ja ilme, mitä haluat viestiä? Mikä on yrityksesi tarina, tavoite ja arvot?
Tuotekuvausten kieliasu ja kaiken tekstin sivuilla tulisi olla kirjoitettuna samalla tyylillä, joka tukee
yrityksesi imagoa. Joissakin tuoteryhmissä hassu tai tuttavallinen tyyli voi olla sopiva, kun taas toisilla toimialoilla on viisainta pitäytyä asiallisessa ja fiksussa tyylissä. Tärkeintä on, että viestintä on
johdonmukaista ja aina samantyylistä. Verkkokauppa ei ole vain tuotekatalogi, vaan media joka on
asiakkaalle paitsi informatiivinen, myös sisällöllisesti viihdyttävä (B2C).
Verkkokaupan olisi hyvä olla sellainen, että se jää jollakin tavalla ihmisten mieleen. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi verkkokaupan nimi, logo, graafinen ilme tai tarina yrityksen takana. Tärkeintä on
kuitenkin se, että verkkokaupan domain-nimi ja sen kirjoitusasu jää mieleen.

Domain-nimen valitseminen
Ensimmäinen lähtökohta domain-nimeä valitessa tulisi olla se, myytkö ainoastaan Suomeen vai
myös ulkomaille? Jos myyt myös ulkomaille, haluatko toimia siellä samalla brändillä kuin Suomessa vai brändäätkö ulkomaita varten erikieliset domainit.
Hyvä domain-nimi on helppo muistaa, helppo kirjoittaa, lyhyehkö ja se kertoo jotain verkkokaupan
tuotevalikoimasta. Domain-nimen ei tarvitse olla sama kuin yrityksen nimi. Jos siis yrityksen nimi
on esimerkiksi Matti Meikäläisen Putket Ja Tuubit Oy, domainiksi ei kannata ottaa www.mattimeikalaisenputketjatuubit.fi, vaan ennemmin esimerkiksi putket.fi tai jokin muu lyhyt ja ytimekäs nimi.
Jos domain-nimessä on väliviiva tai skandeja, varaa myös vastaava domain ilman väliviivaa tai skandeja. Nämä domainien eri versiot laitetaan
kaikki uudelleenohjautumaan varsinaiseen domainiin. Tällä järjestelyllä
varmistat sen, että asiakkaasi päätyvät kauppaasi, vaikka eivät muistaisikaan domain-nimeä tarkalleen oikein.
Varaa myös sama domain eri päätteillä. Ainakin .com ja .fi domainit kannattaa aina varata, mutta jos aikeissa on jossain vaiheessa kansainvälistyä, kannattaa varata myös ulkomaiset päätteet kuten .se (Ruotsi) sen mukaan, mihin maihin on
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suunnitelmissa alkaa myydä. Joskus on käynyt niinkin, että verkkokauppias on varannut vain esimerkiksi .fi –domainin, ja jossain vaiheessa joku kilpailija on huomannut vastaavan .com –domainin olevan vapaana ja varannut sen itselleen. Silloin asiakkaat, jotka eivät muista domainin loppuosaa, voivat päätyä vahingossa kilpailijan kauppaan!
Domain-nimeä valitessasi muista ennen kaikkea, miten asiakas, joka ei muista verkkokauppasi
domain-nimeä, voi löytää takaisin verkkokauppaasi. Toisin sanoen: ”Keep It Simple, Stupid!”
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Pakkausmateriaalit
Pahvilaatikko, pakkauspussi, kartonki, voimapaperi, kirjekuori vai jokin muu? Vaihtoehtoja on paljon, ja on mahdotonta antaa yhtä ja oikeaa vastausta. Tutustu erilaisiin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja kokeile käytännössä, mitkä pakkausmateriaalit toimivat parhaiten sinun tuotteidesi kanssa.
Huomioon otettavia asioita:
•

Pakkausmateriaalin hinta

•

Kuinka paljon aikaa kuluu pakkaamiseen kyseistä materiaalia käytettäessä! Kokeile käytännössä ottamalla aikaa ja tee vertailu. Laske, kuinka paljon esimerkiksi yksi ylimääräinen
minuutti jokaisen tilauksen käsittelyssä maksaa ja onko kokonaiskustannuksiltaan edullisempaa käyttää kalliimpaa pakkausmateriaalia.

•

Tarvitseeko pakkaus saada omalla logolla? Tarvitseeko tässä yhteydessä viestittää brändiä
vai saada vain mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu?

•

Kierrätätkö pakkausmateriaaleja? Onko siis tarve olla ekologinen ja säästeliäs, vai onko
tärkeämpää näyttää aina tosi siistiltä ja viestiä mahdollisimman tyylikästä brändiä?

Myös täyte- ja pehmikemateriaaleissa on monia eri vaihtoehtoja. Näissäkin on hyvä ottaa huomioon sekä kustannukset että kuormitus luonnolle. Yksi vaihtoehto on käyttää esimerkiksi vanhoja,
rypistettyjä sanomalehtiä täytemateriaalina – tulos ei ole ehkä kovin esteettinen, mutta materiaali
on käytännössä ilmaista ja viestii sitä, että yrityksesi kierrättää materiaaleja ja säästää luontoa.
Kauppasi imagoon vaikuttaa tietenkin myös se, myytkö kalliita design-tuotteita, luomutuotteita vai
jotain muuta. Käyttämiesi pakkaus- ja täytemateriaalien tulee tukea ja vahvistaa kauppasi imagoa.
Jos haluat verkkokauppasi ilmeen näkyviin jokaiseen pakettiin, pakkausteipin teettäminen omalla
logolla on usein huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi pahvilaatikoiden teettäminen omalla painatuksella.
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Verkkokauppaohjelmiston valitseminen
Sopivan verkkokauppaohjelmiston valinta on hyvin keskeinen osa verkkokauppaprojektia. Verkkokauppaohjelmisto luo käytännössä raamit liiketoiminnalle. Verkkokauppaohjelmisto määrittää esimerkiksi sen, minkälaisten kampanjoiden tekeminen on mahdollista ja minkälaisten taas ei, kuinka
hyvä konversiotaso kaupalla on mahdollista saavuttaa, kuinka hakukoneystävällinen runko on ja
kuinka sujuvaa kauppiaan arki ohjelmistoa käytettäessä on.
Mieti, mitkä ominaisuudet ja lähtökohdat ovat sinun liiketoiminnallesi kaikkein tärkeimmät ja vertaile eri vaihtoehtoja – perustana on tietysti käytettävissä oleva budjetti. Muista että verkkokaupan
perustamisen kokonaisbudjetista pitäisi jäädä iso siivu myös markkinointiin, alkuvaraston hankintaan ja kaikkiin muihin liiketoiminnan kuluihin. Kannattaa siis hankkia sellainen verkkokauppaohjelmisto, johon on oikeasti varaa ja sitten kehittää sitä tulorahoituksella hiljalleen paremmaksi kuin
yrittää hankkia täydellistä pakettia heti, jos siihen ei ole alussa riittävästi pääomaa.

Verkkokauppaohjelmiston yleisiä valintakriteereitä
•

Helppokäyttöisyys. Jos tilaaminen on asiakkaan näkökulmasta hankalaa, laskee kaupan konversiotaso ja myynti.
Jos arki on kauppiaan näkökulmasta hankalaa, kuluu työaikaa joka päivä hukkaan, ja lisäksi arki on jatkuvien turhautumisten kohtaamista.

•

Onnistuuko kirjanpito kustannustehokkaasti? Saako ohjelmistosta kirjanpitokelpoiset raportit tulostettua? Saako ohjelmiston integroitua suoraan taloushallintoon? Jos ohjelmistosi edellyttää, että jokaisen tilauksen kuitit tulee tulostaa erikseen kirjanpitoon, voit valmistautua huomattavasti korkeampiin kirjanpidon kustannuksiin.

•

Minkälaisia myynninedistämisen keinoja aiot käyttää? Kannattaa miettiä etukäteen alustavasti, aiotko käyttää kampanjakoodeja, määräalennuksia, asiakasryhmäkohtaista hinnoittelua jne. Tukeeko ohjelmisto niitä tai onko ne mahdollista räätälöidä?
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•

Kuinka hyvin ohjelmisto tukee myynnin tekemistä? Kuinka helppoa verkkokaupasta on tilata? Onko siinä helppokäyttöinen yhden sivun ostoskori? Kuinka mobiiliystävällinen ohjelmisto on, onko ulkoasu responsiivinen? Nämä tekijät vaikuttavat radikaalisti verkkokaupan
konversiotasoon eli siihen, kuinka moni kävijä päätyy tekemään tilauksensa loppuun asti.
Mitä maksutapoja ohjelmisto tukee? Kuinka hakukoneystävällinen ohjelmisto on? Hakukoneystävällisyydellä on suuri merkitys siihen, kuinka paljon luonnollista kävijäliikennettä hakukoneista voit saada. Minkälaiset myynninedistämisen työkalut ohjelmistossa on ja onnistuuko esimerkiksi uutiskirjeiden lähetys suoraan ohjelmistosta, vai tarvitaanko siihen erillinen ohjelmisto?

•

Hinta. Kuukausimaksulla vai kertainvestoinnilla?

•

Toimialakohtaiset erityisvaatimukset. Joillakin toimialoilla ohjelmistolta vaaditaan erityisiä
toimintoja, joita ei välttämättä löydy mistään verkkokauppaohjelmistosta valmiina, mutta
joihinkin ohjelmistoihin niitä pystytään räätälöimään.

•

Liiketoiminnan kehittämistä tukevat raportit. Näkeekö ohjelmistosta vain perustason statistiikkaa myynneistä vai
onko siinä myös kunnollisia työkaluja tuotevalikoiman kehittämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen, kuten
tuotetasoisen konversiotason seurantaa ja tuote- ja kategoriatasoista kateraportointia? Kannattava verkkokauppaliiketoiminta on loppujen lopuksi numeropeliä. Jotta sitä voi pelata, täytyy myös työkalujen olla kunnossa.

•

Kehitetäänkö ohjelmistoa edelleen eteenpäin? Jos aktiivinen kehitystyö on lopetettu, vanhenee ohjelmisto pian, vaikka se nyt vielä olisikin kilpailukykyinen.

•

Skaalautuvuus ja tietoturva. Mieti, kuinka iso tuotevalikoima verkkokauppaasi on tulossa.
Mikäli tuotemäärä on poikkeuksellisen suuri, sinun tulee myös selvittää, tukeeko valitsemasi ohjelmisto kyseistä tuotemäärää.

Ota myös huomioon, miten ohjelmisto tukee liiketoimintasi kasvua ja laajenemista:
•

Räätälöitävyys. Jos aiot rakentaa verkkokaupastasi ammattimaista liiketoimintaa, kannattaa valita ohjelmisto, jota on mahdollista räätälöidä
tarpeiden mukaan. Jos liiketoimintasi tarvitsee jossain vaiheessa poikkeuksellista sovelluslogiikkaa, muista poikkeavia kampanjoita tai jotain
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muuta yksilöllistä toiminnollisuutta, kätesi ovat jo lähtökohtaisesti sidotut, jos ohjelmistoa ei saa räätälöidä.
•

Integroitavuus ulkoisiin järjestelmiin. Saako ohjelmiston tarvittaessa integroitua muihin ulkoisiin järjestelmiin kuten taloushallintoon, varastonhallintaan, ERP:hen jne.? Mitä integraatioita on valmiina tai helposti saatavilla?

•

Monikielisyys ja ulkomaille myynti. Onko ohjelmistosta olemassa monikielisiä versioita ja
tukeeko se kansainvälistä kauppaa?
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Verkkokauppatoimittajan valitseminen
Kannattaa valita sellainen verkkokauppatoimittaja, jolla on kokemusta ja näkemystä verkkokauppaprojekteista ja verkkokauppaliiketoiminnasta mahdollisimman paljon jo entuudestaan. Silloin
toimittaja osaa tukea sinua ja liiketoimintaasi ja antaa tärkeitä neuvoja alkuun pääsemiseen. Toimittajien pelikenttä on laaja ja tärkeään rooliin nousee se, minkälaisen osaamisprofiilin omaavan
toimittajan kumppanikseen valitsee.
Toimittajan valitsemisessa kannattaa muistaa kultainen nyrkkisääntö, että omaan liiketoimintaan
täysin sopivaa ratkaisua ei useinkaan ole, vaan kyse on systemaattisesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä yhdessä toimittajan kanssa.
Kannattaa myös valita sopivan kokoinen verkkokauppatoimittaja. Yhden miehen toiminimeltä voi
saada hyvään hintaan palveluita, mutta osaamisalue on todennäköisesti hyvin kapea. Lisäksi on
hyvin mahdollista, että vuoden tai kahden päästä tuollainen firma on jo lopettanut toimintansa –
kenen puoleen silloin käännyt, kun tarvitset apua? Toisaalta todella suuren toimijan kanssa voi
helposti käydä niin, että yksi pieni asiakas tarpeineen ja toiveineen ei ole yritykselle tärkeä – ja siltä
se sitten näyttää ja tuntuu myös projektia toteutettaessa ja sen jälkeenkin, jos asiakas esittää verkkokauppatoimittajalle kysymyksiä ja toiveita.
Yleensä jokainen verkkokauppatoimittaja on erikoistunut yhteen tai kahteen verkkokauppa-ohjelmistoon, joten siinä mielessä verkkokauppatoimittajan ja verkkokauppaohjelmiston valinta kulkee
osittain käsi kädessä.
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Hosting-palveluntarjoajan valitseminen
Hosting-palveluiden tarjoajat tarjoavat www-sivuston palvelintilan ylläpitoa. Asiakas siis käytännössä vuokraa palvelimen resursseja (kiintolevytila, prosessoriaika, keskusmuisti jne.) käyttöönsä.
Hosting-palveluiden hinnoissa ja laadussa on valtavia eroavaisuuksia. Halvimmillaan parilla kympillä saa koko vuoden paketin. Ylärajaa on vaikeampi löytää. Dedikoitu tai osittain dedikoitu palvelin tai pilvipalvelin, joka toimii hyvin myös isolla ja suositulla verkkokaupalla, voi maksaa helposti
useita satoja euroja kuukaudessa. Nyrkkisääntönä on, että tässä asiassa ei kannata luottaa halvimpaan vaihtoehtoon.
Hosting-pakettien sisältöjä saattaa olla vaikea vertailla. Palveluntarjoajat esittävät palvelukuvauksissaan yleensä vain käytettävissä olevan kiintolevytilan ja sallitun liikennöintimäärän sekä esimerkiksi sähköpostilaatikoiden lukumäärän. Asiakkaan on siis mahdotonta tietää, kuinka monta (kymmentä / sataa?) verkkosivustoa jakaa saman prosessoriytimen ja palvelimen keskusmuistin kyseisen sivuston kanssa. Käytännössä levytilan määrä ei kerro mitään sivuston latausnopeudesta.
Tavallisesti verkkokaupat käyttävät melko vähän levytilaa (reilusti alle gigatavun) ja liikennöintimäärätkin ovat Suomen oloissa suhteellisen pieniä keskikokoisilla verkkokaupoilla. Yleensä hostingpalveluiden tarjoajat rajoittavat palvelimen yhdelle kaupalle saatavilla olevia resursseja eri tavoilla,
jotta koko palvelin ei ruuhkautuisi. Esimerkiksi monissa halvoissa hosting-palveluissa samanaikaisten tietokantakäyttäjien lukumäärä on voitu rajoittaa kahteen. Käytännössä palvelu voi siis toimia
pienellä kävijämäärällä ihan hyvin, mutta rajoituksen seuraukset näkyvät vasta siinä vaiheessa kun
sivuston kävijämäärä kasvaa - asiakkaat eivät saa enää tietokantaan yhteyttä, ja heille näkyy verkkokaupan sijaan virheilmoituksia. Aloittelevalle verkkokaupalle tämä ikävä yllätys tulee vastaan
yleensä silloin, kun kaupan lanseerauskampanjat on juuri saatu käyntiin.
Käytännössä koko verkkoliiketoimintasi on hosting-palvelun varassa. Onko se siis asia, josta sinulla on varaa tinkiä? Jos palvelu ei jonakin päivänä toimikaan, onko palveluntarjoajalla puhelinnumeroa asiakaspalveluun? Onko asiakaspalvelu Suomessa vai ulkomailla? Paljonko asiakaspalvelu
maksaa? Kuinka nopeasti ongelmatilanteisiin reagoidaan? Jos ongelmatilanteessa verkkokauppasi
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on pidemmän aikaa pois käytöstä, menetät valtavan määrän myyntiä – ja asiakkaita, jotka eivät
ehkä yritäkään enää tulla takaisin.
Kannattaa ottaa myös huomioon, missä palvelimet sijaitsevat. Palvelintilaa saa paljon Suomea
edullisemmin muualta Euroopasta ja Yhdysvalloista. Jotkut suomalaiset yritykset myyvät hostingia
ulkomaisilta palvelimilta. Palvelinten sijaintia ei kerrota välttämättä kuin pienellä painettuna palvelun ehdoissa. Verkkokaupan asiakkaalle ulkomailla sijaitsevat palvelimet näkyvät usein hitaammin
latautuvina sivuina. Lisäksi Google antaa suomenkielisille sivustoille hieman lisäetua näkyvyydessä, jos palvelin sijaitsee fyysisesti Suomessa.

Muista varmuuskopiointi
Hosting-palveluntarjoajalta kannattaa aina ostaa lisäpalveluna myös automaattinen varmuuskopiointipalvelu, jos se ei kuulu normaalihintaan.
Jos jotain todella ikävää tapahtuu, on kullan arvoista, että edes vuorokauden takainen tilanne verkkokaupasta on aina palautettavissa takaisin
käyttöön.

SSL-sertifikaatti
SSL-sertifikaatilla tarkoitetaan www-selaimen ja palvelimen välisen tietoliikenteen salaamista siten,
että ulkopuoliset tahot eivät pääse käsiksi niiden väliseen tietoliikenteeseen. Virallisen SSL-sertifikaatin käyttäminen verkkokaupassa on tänä päivänä välttämätöntä ja muodostunut jo standardiksi
kaikessa verkkoliikenteessä. Asiakkaan on helppo tunnistaa sivun osoiteriviltä tai selaimen lukkoilmaisimesta, onko SSL käytössä. Sanomattakin lienee selvää, että asiakas kokee sivuston turvallisemmaksi ja luotettavammaksi, jos SSL on käytössä. SSL-sertifikaatti ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia verkkokaupalle.
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Maksutapojen valinta
Monipuolisten maksutapojen tarjoaminen verkkokaupassa parantaa verkkokaupan konversiotasoa.
Jos asiakkaalle soveltuvaa tai mieluista maksutapaa ei ole tarjolla, jää tilaus helposti tekemättä.
Siksi ainakin B2C-verkkokaupoissa olisi syytä Suomen oloissa yleisesti ottaen aina olla tarjolla
verkkopankkimaksut, luottokorttimaksut, lasku sekä osamaksu vaihtoehtoina.
Verkkopankkimaksun saa käyttöön helpoiten maksupalveluyrityksen
kautta, jolta saat yhdellä sopimuksella kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksut käyttöön ja lisäksi muitakin verkkomaksutapoja,
kuten luottokortit. Maksupalveluyrityksiä on runsaasti ja kaikilla on
omat vahvuutensa. Tässä oppaassa ei lähdetä tarkemmin vertailemaan eri palveluiden etuja. Luettelemme tähän kuitenkin suosituimpia
vaihtoehtoja, jotta voit itse selvittää asioita tarkemmin. Kannattaa kysyä myös suosituksia verkkokauppatoimittajaltasi, sekä selvittää, mitä
maksutapoja verkkokauppaohjelmistosi tukee.

Verkkomaksuvälittäjät

Lasku- ja/tai osamaksupalvelut

•

Maksuturva

•

Klarna

•

Paytrail

•

Mash

•

Checkout Finland

•

Jousto

•

Klarna Checkout

•

Svea

•

Collector

Muita mahdollisia verkkokaupan maksutapoja
•

MobilePay

•

Postiennakko

•

OP Pivo

•

Ennakkomaksu, tilisiirto

•

PayPal

•

Käteismaksu tilausta noudettaessa

•

Bitcoin

•

Lahjakortti
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Toimitustapojen valinta
Toimitustapoja valitessa on hyvä ottaa lähtökohdaksi asiakkaiden erilaiset tarpeet: kuluttajista suurin osa haluaa todennäköisesti mahdollisimman edulliset toimituskulut ja noutaa pakettinsa mahdollisimman vaivattomasti läheltä kotia. Jotkut kuitenkin arvostavat ennemmin kotiin asti kuljetusta
ja ovat valmiita maksamaan siitä enemmän. Samoin yritysasiakkaat haluavat lähtökohtaisesti aina
tilauksensa perille asti kuljetettuna – ja toimistoaikana. Kannattaa siis ottaa valikoimaan erilaiset
toimitustavat eri tarpeita varten. Muuten tilaaminen voi jäädä asiakkaalta tekemättä, jos hänelle
mieluista toimitustapaa ei ole saatavilla. Toimituskulujen osalta kannattaa tänä päivänä harkita
vaihtoehtoa, jossa toimituskuluja ei peritä - tai että ne lasketaan tuotteiden hintaan. Näin asiakkaalla on yksi päätettävä asia vähemmän ostoprosessin lopussa, mikä nostaa konversiota.

Verkkokaupan perustamisen opas - © Oscar Software Oy

26

Verkkokaupan prosessien suunnittelu
Käy läpi ja suunnittele koko myyntiputki ja sen jokainen vaihe ja yksityiskohta: ostotilauksen tekemisestä sen vastaanottamiseen, siitä kun asiakas saapuu sivuille siihen kun hän tekee tilauksen,
tilauksen toimittamisesta asiakkaalle siihen kun asiakas saa paketin käteensä ja avaa sen. Samoin
reklamaatioiden käsittelyn osalta kannattaa miettiä toimintatavat eri tilanteissa jo valmiiksi. Kun
näin käyt yksityiskohtaisesti kaikki vaiheet läpi, huomaat, mitä asioita et ole vielä huomioinut ja
mitä täytyy vielä tehdä ennen verkkokaupan avaamista.
Prosessien hiouduttua ja vakiinnuttua ne kannattaa myös kirjata ylös oppaaksi. Opas helpottaa
merkittävästi esimerkiksi palkattaessa uusia työntekijöitä ja sesonkiapulaisia. Vaikka uudet työntekijät opettaisi työhönsä kädestä pitäen, eivät kaikki asiat jää kerralla mieleen, ja siksi on hyvä, että
ohjeet kaikkiin työvaiheisiin löytyvät myös paperilta. Tällaisen oppaan avulla yrittäjä saa viettää lomansa rauhassa, kun lomatuuraajien ei tarvitse koko ajan soitella perään kysyäkseen neuvoa jokaiseen asiaan. Verkkokaupan prosessien kirjaaminen ylös on myös tärkeää silloin, jos liiketoimintaa ollaan myymässä eteenpäin. Dokumentoitu käsikirja siitä, miten verkkokauppaa pyöritetään
käytännön tasolla, on varmasti ostajan arvostama asia ja nostaa siten myytävän liiketoiminnan arvoa – ja hintaa.
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Markkinointisuunnitelma
Joillakin verkkokaupan perustajilla on sellainen mielikuva, että verkkokauppa on internetissä kaikkien miljoonien potentiaalisten asiakkaiden saatavilla ja sen ansiosta myynti lähtee heti rullaamaan. Näin asia ei valitettavasti kuitenkaan ole. Kukaan ei löydä sivuillesi ilman markkinointia. Netissä ei ole ohikulkijoita samalla tavalla kuin kivijalkaliikkeellä. Netissä kaikki kävijät täytyy saada
tavalla tai toisella markkinoinnin keinoin paikalle, varsinkin alkuvaiheessa, kun uuden sivuston hakukonenäkyvyys on käytännössä täysin nolla.
Toinen yleinen harhaluulo on usko puskaradion voimaan. Kyllä, jos hoidat asiasi hyvin, puskaradion kautta on mahdollista saada lisämyyntiä pidemmällä aikavälillä, mutta koskaan puskaradion
tuoma myynti ei ole verkkokaupassa niin suurta, että sen varassa
voisit ansaita palkkasi. Sissimarkkinoinnin keinoilla on toki mahdollista saada huomattavastikin mainosta juuri puskaradiota hyväksi käyttäen, mutta sekään ei tapahdu itsestään – sissimarkkinointi vaatii aikaa ja mahdollisesti rahaa.
Tee siis markkinointisuunnitelma jo hyvissä ajoin ennen verkkokaupan avaamista. Tutustu eri verkkomarkkinoinnin keinoihin ja
kokeile erilaisia vaihtoehtoja. Ota heti alussa kävijäseurantajärjestelmä osaksi markkinoinnin seurantaa ja seuraa heti ensimmäisestä mainoskampanjasta lähtien,
minkälaisia tuloksia kävijämääriin ja varsinkin myyntiin mikäkin kampanja on saanut aikaan. Kun
opit, mitkä markkinointikanavat toimivat, kohdenna markkinointibudjettiasi enemmän niihin kanaviin. Ole valmis tekemään nopeita ja radikaalejakin muutoksia, jos huomaat, että jokin markkinointikanava ei toimi ja jokin toinen näyttää toimivan paremmin.
Älä laiminlyö markkinoinnin seurantaa, vaan käytä web-analytiikka – ohjelmistoa markkinoinnin
seurantaan. Verkkokauppasi menestyksen yksi kulmakivistä on markkinoinnin onnistuminen.
Markkinoinnissa epäonnistuminen taas ei tiedä yrityksesi kannalta hyvää. Yksittäisiä epäonnistumisia ei tietenkään voi markkinoinnissa välttää – itse asiassa suurin osa mainonnan kokeiluista
saattaa epäonnistua. Avain onkin siinä, että seurannan avulla opit, mitkä kanavat toimivat sinun
kauppasi kohdalla ja mitkä eivät. Ei ole tyhmyyttä heittää rahaa kerran Kankkulan kaivoon, kun et
voi vielä tietää, mikä tapa toimii. Tyhmyyttä sen sijaan on sijoittaminen kuukausi toisensa jälkeen
toimimattomaan mainoskanavaan, kun saman summan voisi investoida voittoa tuottavaan kanavaan.

Kävijäseuranta
Menestyksen mittareiden seuraamiseen tarvitaan kävijäseurantajärjestelmä.
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Kävijäseurannasta näet, kuinka paljon kävijöitä sivustollasi käy, mitä kautta kävijät tulevat sivustollesi ja esimerkiksi kuinka paljon myyntiä eri mainoskanavat ovat tuottaneet. Kävijäseuranta on erittäin tärkeä työkalu verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiseen. Ilman sitä on mahdotonta seurata
esimerkiksi sitä, mitkä mainoskanavat ovat kannattavia ja mitkä eivät. Mainontarahat kannattaa
käyttää viisaasti. Kävijäseurannan avulla voit tunnistaa, mitkä mainoskampanjat tuottavat itsensä
takaisin, ja niissä mainosmedioissa kannattaa jatkossakin mainostaa. Kävijäseurannan avulla pystyt siis kohdentamaan mainosbudjettisi tehokkaammin sinne, missä se tuottaa. Kävijäseuranta on
myös tärkeä apuväline hakukoneoptimoinnissa.
Suomessa yleisimmin käytetty kävijäseurantajärjestelmä on maksuton Google Analytics. Yleisin
haaste on siinä, että kauppias ei tiedä, mitä lukuja hänen olisi syytä seurata kävijäseurannassa.
Toinen suurempi liiketoiminnan ongelma on se, että kävijäseurannan lukuja ei osata tulkita tai niiden seuraaminen ei johda tarvittaviin toimenpiteisiin esimerkiksi mainonnan suuntaamisessa.
Jatkuvalla säännöllisellä kävijäseurannalla ja sen pohjalta tehdyllä verkkokaupan kehitystyöllä voidaan kuitenkin parantaa pikkuhiljaa verkkokaupan myyntiä ja kannattavuutta merkittävästi. Tässäkin asiassa kannattaa olla pitkäjänteinen.

Hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi
Nykyään valtaosa verkkokauppojen kävijöistä tulee tyypillisesti hakukoneista, kuten Google ja Bing. Hakukoneista voi ostaa maksullista näkyvyyttä haluamilleen hakusanoille. Tätä kutsutaan hakukone-mainonnaksi.
Hakukonemainonnan periaate on se, että mainostajana maksat aina siitä, kun joku asiakas klikkaa linkistä itsensä verkko-kauppaasi. Jos verkkokauppasi konversiotaso on kohdillaan, tällä tavalla on mahdollista
saada kustannustehokkaasti paljonkin asiakkaita verkkokauppaasi ilman suuria riskejä.
Mikäli onnistut pääsemään korkeille sijoituksille hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa, voit
saada suuria määriä kävijöitä sivuillesi ilman mainosklikkikohtaista kustannusta. Verkkokauppaa
kannattaakin hakukoneoptimoida, eli tehdä toimenpiteitä, joiden avulla hakutuloksissa voi päästä
paremmille sijoituksille. Hakukoneoptimointi tuottaa tuloksia yleensä vasta pitemmällä aikavälillä,
mutta on pitkässä juoksussa laskettuna monesti kustannustehokkain mahdollinen mainonnan muoto.
Lue lisää hakukoneoptimoinnista yhteistyökumppanimme sivuilta
https://www.eluotsi.fi/google-hakukoneoptimointi-opas/ Pääset nettisivuille myös lukemalla vieressä olevan QR-koodin puhelimellasi.
Hakukoneoptimointia voi ostaa myös ulkoistettuna palveluna. Suositte-
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len kuitenkin, että verkkokauppias, verkkokaupan tuotetietoja päivittävät henkilöt sekä verkkokaupan markkinoinnista vastaava henkilö osaavat vähintäänkin hakukoneoptimoinnin perusasiat.
Nämä asiat on syytä osata ottaa huomioon monissa osin verkkokaupan sisältöä. Lisäksi on syytä
osata hakukoneoptimoinnin pääperiaatteet, jotta verkkokauppias osaa ostaa myöhemmin oikeita
asioita asiaan syvemmin perehtyneiltä ammattilaisilta.

Sosiaaliset mediat
Sosiaalisista medioista – kuten Facebookista, Youtubesta, Instagramista ja Twitteristä – on muodostunut ilmiö, jonka ääressä valtava määrä ihmisiä kuluttaa päivittäin huomattavasti aikaa. Myös
sosiaalisissa medioissa voi mainostaa klikkipohjaisella hinnoittelulla, ja laajan käyttäjäkuntansa
ansiosta näistä palveluista voi saada todella suuriakin määriä kävijöitä verkkokauppaan. On kuitenkin tärkeää, että mainoskampanjat osaa tehdä oikealla tavalla, jotta klikkihinnat saa optimoitua
kannattavalle tasolle.

Bannerimainonta, blogit ja keskustelualueet
Bannerimainonta erityyppisillä sivustoilla, blogit ja keskustelualueet voivat olla joko todella hyvin
toimivia mainosmedioita tai sitten täysin tehottomia. Ota selvää omaan toimialaasi liittyvistä sivustoista, joilla potentiaaliset asiakkaasi käyvät, sekä mainostusmahdollisuuksista tällaisilla sivustoilla.
Mainontaa kannattaa kokeilla ensin pienellä budjetilla ja tutkia, tuleeko sitä kautta kävijöitä ja
myyntiä. Blogeissa voi pienellä aktiivisuudella saada muutenkin näkyvyyttä: esimerkiksi voit ehdottaa, että kirjoitat jonkin valmiin artikkelin, josta on linkitys verkkokauppaasi. Tai voit ehdottaa lähettäväsi näytekappaleen jostakin tuotteestasi blogin pitäjälle arvosteltavaksi. Moni blogin pitäjä voi
innostua ajatuksesta, että kirjoittamalla blogiinsa pienen jutun blogin pitäjä saa pitää näytekappaleen tuotteesta itsellään. Blogiyhteistyön kohdalla on hyvä muistaa läpinäkyvän mainonnan pelisäännöt, jotta lukijat tietävät milloin kyse on kaupallisesta yhteistyöstä.

Mainontaverkostot
Mainosverkostot, kuten TradeTracker ja TradeDoubler tarjoavat mainostajille helpon ja riskittömän
tavan mainostaa lukuisilla eri sivustoilla. Mainoskulut maksetaan tulospohjaisesti, toteutuneiden
myyntien perusteella. Periaate toimii siten, että verkkokauppa rekisteröityy mainosverkostoon mainostajaksi ja tarjoaa julkaisijoille haluamansa provision myynneistä. Jos provisio on tarpeeksi hou-
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kutteleva, monet toimialaasi liittyvät verkkosivustot ottavat todennäköisesti sinun mainos-bannerisi
käyttöön sivuillensa. Mainosverkoston järjestelmä seuraa bannereiden kautta tulevat myynnit, ja
maksat itse ainoastaan provisiot toteutuneiden myyntien mukaisesti.

Oﬄine-mainonta
Verkkokauppaa voi tietenkin mainostaa myös verkon ulkopuolella: lehdissä, TV:ssä, radiossa jne. Offline-mainonnan tuloksia on vain vaikeampi mitata. Yksi vaihtoehto on luoda jokaista mainosta varten oma
kampanjakoodi. Kampanjakoodia käyttämällä asiakas saa jonkin alennuksen. Samalla, kun asiakas käyttää kampanjakoodia, hän tulee rekisteröineeksi järjestelmään, minkä mainoskampanjan kautta hän on kuullut verkkokaupastasi.

Cross-marketing
Yksi kustannustehokas markkinointitapa, jota kuitenkin aika vähän käytetään, on Cross-marketing.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi yritystä, joilla on sama kohderyhmä mutta ei kuitenkaan kilpailevia
tuotteita, markkinoivat ristiin toistensa tuotteita tai palveluita. Käytännössä tämän voi toteuttaa esimerkiksi niin, että kaksi verkkokauppaa,
esimerkiksi lelukauppa ja lastenvaateliike, sopivat keskenään, että aina
kun he toimittavat tilauksen asiakkaalle, he sujauttavat tilauksen mukaan myös kumppanin mainosesitteen tai kampanjatarjouksen. Näin
kummankaan ei tarvitse maksaa mainoksen postituksesta erikseen, ja
mainokset päätyvät suoraan oikean kohderyhmän edustajille! Jos kumpikin antaa kumppanille saman määrän esitteitä jaettavaksi, ei ole edes
merkitystä sillä, onko jommalla kummalla kaupalla isompi myyntivolyymi - kumpikin jakaa esitteensä vain eri tahdissa.

Hintavertailusivustot
Hintavertailupalvelut kuten ShopAlike, Vertaa.fi ja Hintaseuranta.fi ovat kuluttajille kätevä tapa vertailla etsimänsä tuotteen hintoja ja löytää samalla kätevin ostopaikka tuotteelle. Siksi olemalla mukana näissä palveluissa voit saada hyvin ostavia asiakkaita kauppaasi. Hintavertailusivustot veloittavat klikkimäärien perusteella palvelussa mukana olemisesta.

Jälkimarkkinointi
Muista, että uusien asiakkaiden hankkimisen sijaan on aina helpompaa ja edullisempaa mainostaa
vanhoille asiakkaille ja aktivoida heitä palaamaan takaisin ostoksille. He tuntevat verkkokauppasi,
ja heidän luottamuksensa on jo voitettu. He ovat myös hyvin kiinnostuneita toimialasi tuotteista,
erikoistarjouksista ja uutuuksista. Voit lähettää sähköpostitse uutiskirjeitä niitä tilanneille asiakkaillesi. Lähetä siis uutiskirjeitä säännöllisin väliajoin - älä kuitenkaan liian usein, ettet hermostuta
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asiakkaitasi. Pyri keksimään jokaiseen uutiskirjeeseen jokin "juju", jolla saat asiakkaan aktivoitua
liikkeelle. Erittäin tärkeä asia on myös uutiskirjeen otsikko: jos uutiskirjeen otsikko ei houkuttele
lukemaan viestiä, jää se useimmiten lukematta. Älä siis laita otsikoksi mitään "Verkkokaupan uutiskirje numero 51" -tyylistä, vaan ennemmin esimerkiksi "Kaikki luistimet -30 % vain tämän viikon
ajan!". Sähköposti-uutiskirjeitä tulee nykyään niin paljon, että jos otsikko ei herätä asiakkaan mielenkiintoa, siirretään posti useimmiten suoraan roskakoriin.
Verkkokauppiaana sinut kannattaa varmistaa, että valitsemasi verkkokauppaohjelmisto tukee kolmannen osapuolen uutiskirjetyökalujen ja erilaisten markkinoinnin automaatiotyökalujen käyttöä.
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Verkkokauppaprojekti
Verkkokauppaprojektin toteutuksesta tekninen ja graafinen osuus kuuluvat verkkokauppa-toimittajalle, mutta jotkin vaiheet ovat myös verkkokauppiaan vastuulla. Niistä aikaa vievin on tuotetietojen
syöttäminen verkkokauppaan (jonka voi halutessaan ulkoistaa verkkokauppa-toimittajan harteille).
Jos tuotetiedot ovat valmiina Excelissä tai muussa sähköisessä muodossa, ne saadaan vietyä
verkkokauppaohjelmistoon, mutta joka tapauksessa kauppiaan tulee varautua niiden täydentämiseen.
Hinnoittelu, tuoteryhmien suunnittelu, tuotteiden järjesteleminen tuoteryhmiin sekä tuotekuvausten
kirjoittaminen vievät helposti yllättävän paljon aikaa. Älä kuitenkaan yritä oikaista sieltä mistä aita
on matalin, vaan kirjoita kaikista tuotteista kattavat tuotekuvaukset ja lisää niihin hyvät tuotekuvat.
Tuotekuvauksella ja tuotekuvilla on erittäin tärkeä tehtävä verkkokauppasi myynnin kannalta. Jos
budjetissa on varaa etkä itse ehdi kunnolla paneutua asiaan, voit harkita myös myyntitekstien kirjoittamiseen erikoistuneen verkkokirjoittajan palveluiden ostamista. Hyvillä, myyvillä tuote-kuvauksilla voit merkittävästi parantaa verkkokaupan konversiotasoa ja myyntiä.
Verkkokauppiaan tehtävä on myös laatia verkkokaupan toimitusehdot. Netistä löytyy valmiita pohjia toimitusehtojen laatimiseen. Sisältöä on helppo muokata verkkokauppasi toiminnan mukaiseksi.
Huomaa, että verkkokaupan sivuilla täytyy olla myös henkilötietolain
mukainen tietosuojaseloste. Lue lisää tietosuojaselosteesta tietosuojavaltuutetun sivuilta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
Projektin toteutusvaiheessa verkkokauppiaan tulee lisätä yrityksen tiedot
verkkosivuille. Asiakkaan luottamusta verkkokauppaa kohtaan parantaa, jos sivuilla on näkyvissä
kattavasti yrityksen tiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuvia liikkeestä ja yrittäjästä / henkilökunnasta sekä taustatietoja yrityksestä. Kerro yrityksesi "tarina" ja luo samalla mielikuva siitä, että verkkokauppasi on enemmän kuin "pelkkä verkkokauppa".
Verkkokauppatoimittajan tehtävänä on myös tukea verkkokauppiasta projektin aikana ja kertoa,
mitkä asiat kauppiaan tulee hoitaa itse. Verkkokauppaprojektille kannattaa varata riittävästi aikaa.
Suunnitellut aikataulut eivät välttämättä pidä, joten ei kannata sopia etukäteen massiivisia markkinointikampanjoita tiukalla aikataululla ennen kuin on täysin varmaa, että sekä kauppias, että verkkokauppatoimittaja ehtivät tehdä omat osuutensa valmiiksi ajoissa.
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Oscar Software Oy - Menestyksen tekijä

Oscar-toiminnanohjausjärjestelmien kehitystyöstä ja niitä käyttävien yritysten palveluista vastaa
Oscar Software Oy eli tuttavallisemmin Oscar. Suomalainen Oscar on yritysten korkeatasoisiin tietojärjestelmiin erikoistunut yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Tampereella sekä sivutoimipaikat
Raisiossa, Helsingissä, Kotkassa, Joensuussa ja Mikkelissä. Oscar Softwaren omistus on jaettu
Panostaja Oyj:n (55 %) ja yksityisten omistajien (45 %) kesken. Oscar Software on kasvanut kannattavasti koko olemassaolonsa ajan ja keskimääräinen kasvu on ollut noin 25%. Oscar onkin
Suomen nopeiten kasvava ERP-palvelutalo.

Yhtiö on perustettu vuoden 2005 alussa, mutta taustalta löytyy 30 vuoden kokemus ja osaaminen
sekä yritysten toiminnan- ja taloudenohjauksesta että liiketoiminnan kehittämisestä. Oscar Software Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä (2018) noin 120 henkilöä. Ratkaisuja käyttää päivittäin noin
800 yritystä yli 10 eri maassa.
Ohjelmistojen lisäksi Oscar tarjoaa asiakkailleen kattavan taloudenhallintapalvelun sekä muita liiketoiminnan tukipalveluita. Laajimmillaan asiakas voi ulkoistaa Oscar Talousosasto®
-palveluun kaikki talouden ja palkkahallinnon toiminnot. Alla on esitelty Oscar Softwaren tarjooma
yksityiskohtaisemmin.
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Oscar Software Oy:n ratkaisut

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka
tehtävänä on integroida yrityksen eri toiminnot yhteen, helposti hallittavissa olevaan kokonaisuuteen. Toiminnanohjaus mahdollistaa siis yrityksen eri toimintojen keskitetyn hallinnan ja seurannan.
Syötettiinpä informaatiota missä prosessin vaiheessa hyvänsä, se on käytettävissä myös kaikkialla
muualla yrityksen eri toiminnoissa. Toiminnanohjausjärjestelmällä helpotat yrityksesi jokapäiväistä
elämää.

Yrityksen tarpeiden mukaisesti toteutettu toiminnanohjausjärjestelmä antaakin yrityksen johdolle ja
muille vastuunkantajille selkeät ja ajantasaiset tiedot avuksi päätöksentekoon. Rutiinitoimet hoituvat mahdollisimman helposti ja automatisoidusti ja johdolle jää enemmän aikaa olennaiseen, kun
rutiinitoimet eivät sido heitä liikaa. ERP-järjestelmä myös muokkautuu yrityksen tarpeen mukaan.
Seuraavalla sivulla on esitelty Oscarin tuotetarjontaa. Tarjoamme kokonaisvaltaista verkkoliiketoimintaratkaisua, johon soveltuvat aiemmin esitellyn oppaan ohjeet. Oscar Softwaren tarjoamaan
verkkokaupparatkaisuun voit kytkeä myös kaikki yrityksesi operatiiviset toiminnot.
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Tilaus-toimitusketjun hallinta
Oscar on suunniteltu tehokkaaseen tilaus-toimitusketjun hallintaan yrityksille, jotka haluavat ketterän järjestelmän. Oscarin avulla hallitset vaivattomasti koko prosessin myynneistä, ostoista ja varastonhallinnasta sähköisiin tilausyhteyksiin ja verkkokauppakäyntiin.

Tuotevalikoiman hallinta
Oscarin avulla hallitset tuotevalikoimaa kätevästi ja teet tuotepäätöksiä helpommin ajantasaisen
ja tarkan tiedon avulla. Saat tiedot esimerkiksi tuotteiden kannattavuudesta ja menekistä sekä
tuotteiden toteutuneista ja ennustetusta myynnistä. Tuotteita pystyy helposti luokittelemaan erilaisten asiakaskohtaisten tekijöiden avulla. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotehauissa ja
raportoinnissa.
Myynnin hallinta
Oscarin myynnin hallinnan työkalulla voit hoitaa sujuvasti niin tukkukaupan, teollisuuden kuin projektitoiminnankin myyntitoiminnot. Kassatoimintojen avulla saat hoidettua vähittäismyynnin.
Myynnin hallinnassa voit luoda ja ylläpitää myyntiennusteita, tarjouksia ja myyntitilauksia samassa paikassa. Tehdyt tarjoukset on helppo muuttaa myynti- ja ostotilauksiksi käden käänteessä.
Ostojen hallinta
Ostojen hallinnassa hoidat joustavasti yrityksen kaikki hankintatoiminnot. Hankintatarpeet ovat
koko ajan reaaliajassa ostajien hyödynnettävissä. Voit luoda ja ylläpitää ostotilauksia, tarjouspyyntöjä ja saapuneita tarjouksia. Ostojen automatisoinnin avulla ostot tapahtuvat tarvittaessa
nappia painamalla suoraan toimittajille.

Huolto ja laitehallinta
Oscarin huolto- ja laitehallinnan avulla voidaan hoitaa asiakkaiden koneiden ja laitteiden sekä kohteiden huolto- ja kunnossapitotoiminta, huoltosopimusten seuranta sekä laskuttaminen. Tiedot ovat
samassa järjestelmässä tarvittaessa tuotteen koko elinkaaren ajan. Ratkaisu sisältää huoltosopimusten hallinnan, huoltotilausten käsittelyn sekä huolto- ja kunnossapidon työjonot.

Integraatiot ja rajapinnat
Oscarin integraation avulla Oscar-järjestelmä kommunikoi ulkoisten ja sisäisten järjestelmien
kanssa reaaliaikaisesti ja luotettavasti. Näin säästät työkustannuksissa ja vältät rutiininomaisia työtehtäviä ja virheitä. Integraatiot voi tehdä yrityksen sisäisiin järjestelmiin kuten varastoautomatiikkaan tai erilaisiin suunnittelujärjestelmiin tai ulkoisiin kuten asiakkaan ja toimittajan välisiin järjestelmiin.
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Materiaalihallinto
Materiaalihallinto nivoo yrityksesi tilaus-varasto-tuotanto-toimitusprosessit sujuvasti yhteen ollen
kaiken keskipisteenä. Materiaalihallintoon linkittyvät kaikki tuotteisiin liittyvät tapahtumat myynneistä, ostoista, tuotannon materiaaliotoista ja valmistumisista tuotteiden siirtoihin, inventointeihin ja
romutuksiin asti.

Tuoterakenteiden hallinta
Oscarin avulla pystyt hallitsemaan tuotteesi kaikkein monimutkaisimmatkin rakenteet tuotannon
työvaiheineen. Tuoterakenteita voi helposti käsitellä jo tarjouslaskennasta lähtien, jolloin tarvittava
kustannustieto on myynnin hyödynnettävissä.
Varastokirjanpito
Oscarin avulla helpotat ja nopeutat varastossa työskentelyä. Varastonhallinnan avulla hallitaan
tavaran siirtelyä varaston sisällä, vastaanottoa, hyllytystä, keräilyä, pakkausta ja toimitusta.
Erä- ja sarjanumeroseuranta
Erä- ja sarjanumeroseurannan avulla pystytään jäljittämään yksittäiset tuotteet ja materiaalierät.
Lopputuotteen raaka-aineiden erät ovat jäljitettävissä helposti ja yksilötason seurantaa voidaan
hyödyntää myös huolto- ja kunnossapitotoiminnoissa.

Johtamisen välineet
Oscarin ERP-ratkaisut tarjoavat erilaisia välineitä yrityksen johtamisen tueksi. Oscarin toiminnanohjaus kattaa erityyppiset raportointitarpeet, antaa luotettavaa tietoa johtamiseen, avustaa yritysviestinnässä sekä parantaa asiakkaan kokemaa laatua, kun voidaan keskittyä oikeiden asioiden
johtamiseen.

Laadunhallinta ja dokumenttien hallinta
Laadunhallintaa varten Oscarissa on mahdollista kirjata, seurata ja raportoida organisaation kaikkien eri prosessien laatutapahtumat. Dokumenttien hallintaa varten Oscarissa oleviin tietueet
(esimerkiksi asiakkaat, tarjoukset ja nimikkeet) on mahdollista joko linkittää tai tallentaa tietokantaan suoraan vapaavalintaista dokumentaatiota.
Raportointi
Lisäksi Oscarin toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät vakiona satoja erilaisia raportteja liiketoiminnan eri osa-alueista. Raportteja voidaan muodostaa myös itse ja muokata omien tarpeiden
mukaisesti. Lisäksi erilaiset kojetaulu-/dashboard-näkymät havainnollistavat liiketoimintojen menestystä.
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Tuotannonohjaus ja projektinhallinta
Oscarin tuotannonohjauksen ja projektinhallinnan kokonaisratkaisun avulla ohjaat sujuvasti yrityksesi tuotantoa ja projektia.

Tuotannonsuunnittelu
Tuotannonsuunnittelun avulla saat pienennettyä tuotannon läpimenoaikoja ja sitä kautta saat
lisää toimitusnopeutta ja -varmuutta. Kannattavuus paranee, kun tuotannon todelliset kustannukset ja kapeikot ovat tiedossa.
Projektinhallinta
Oscarin kokonaisvaltaisen projektien ohjauksen avulla seuraat helposti aikatauluja ja kustannuksia sekä tuotannon kannattavuutta asiakas- ja tuotetasolla. Kapasiteetin riittävyys koko
yrityksen tai yksittäisen kuormituspisteen osalta on helposti nähtävillä yhdellä silmäyksellä.
Projektit ovat yhteydessä materiaalihallintoon ja varastoon, jolloin esim. hankinnat reagoivat
aikataulumuutoksiin. Mobiilikäyttöliittymällä projekteja voi seurata reaaliaikaisesti ja kirjaukset
onnistuvat helposti.
Tuotannon työkalut
Tuotannon työkalut auttavat tuotannon työnjohtoa ja työntekijöitä heidän päivittäisessä työssään. Töitä voi kuitata aloitetuksi suoraan oman työpisteen työjonoista ja töille voidaan kirjata
myös materiaalitapahtumat – myös automaattisesti. Työntekijä voi tarpeen mukaan myös tallentaa vapaamuotoista informaatiota ja dokumentteja töille, mikä parantaa sisäistä kommunikaatiota. Kaiken tämän voi tehdä myös mobiilisti.

Oscar Talousosasto®
Oscar Talousosasto® kattaa monipuoliset taloudenhallinnan, hallinnon ja HR:n palvelut sekä liiketoiminnan analysointi- ja talouspäällikköpalvelut. Voit ulkoistaa Talousosasto® -palvelulle esimerkiksi pelkät ostolaskut tai koko taloushallintosi, jolloin voit keskittyä ydinliiketoimintaasi. Oscar tarjoaa sinulle laajan tietämyksen muun muassa verotuksesta ja työsopimuksista sekä kattavat HRja controller-palvelut.

Lue QR-koodi puhelimellasi, niin pääset tutustumaan Oscar Talousosasto® -palvelun tarjontaan.
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Taloudenhallinta
Oscarin talousratkaisujen avulla voit hoitaa yrityksesi kaikki tärkeät taloudenhallinnan toimet sähköisesti. Samalla liikkeenjohdolle tuotetaan reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan ohjaamisen tueksi.

Myyntireskontra
Oscar laskutuksen ja myyntireskontran avulla yrityksen laskutuksen ja saatavien hallinta on nopeaa ja sujuvaa. Pankki-integraation ansiosta reskontran hoidon voi pitkälle automatisoida esimerkiksi suoritusten noudon ja kohdistuksen osalta.
Ostoreskontra
Ostoreskontrassa ylläpidetään kotimaisia ja ulkomaisia ostolaskuja sekä hoidetaan niiden maksatusta. Sähköinen ostolaskujen hyväksyntä ja ostotilaustäsmäys pudottaa ostolaskun käsittelyn
murto-osaan perinteisiin menetelmiin nähden.
Liikelaskenta ja kirjanpito
Liikelaskennassa ja kirjanpidossa ylläpidetään ja luodaan yrityksen kirjanpidon tositteita, jotka
eivät tule suoraan ostojen, myyntien tai palkanlaskennan kautta. Jos osto- ja myyntilaskujen tiedot ovat reskontrissa, ne päivittyvät reaaliajassa myös kirjanpitoon. Katkeamaton kirjausketju on
helposti havaittavissa tositteelta aina tuotannon työlle asti. Sisäisen laskennan raportit syntyvät
tarvittaessa monesta eri näkökulmasta, sillä Oscarissa on erittäin kattava määrä erilaisia seurantakohteita kirjanpitotilien lisäksi.

Henkilöstö- ja palkkahallinta
Nykyaikainen henkilöstö- ja palkkahallinto kattaa koko organisaation HR-asiat henkilöstöjohtamisen työkaluista palkanlaskentaan ja palkkatapahtumien keruuseen asti. Samalla voidaan myös
suunnitella lomat ja työvuorot tuotantoon.

Henkilöstöjohtaminen ja rekrytointi
Henkilöstöjohtamisen työvälineet auttavat työntekijöiden tavoitteiden ja koulutusten suunnittelussa ja
seurannassa, henkilöstön ja kompetenssien kehittämisessä sekä resurssien tehokkaassa hallinnassa. Voit hallita esimerkiksi työn vaativuutta ja ammattitaitoa kuvaavia pisteytyksiä. Voit myös tallentaa henkilöittäin esimerkiksi kehityskeskustelut, tutkinnot, kurssit, osaamisen, kielitaidon ja työlupaasiat.
Oscarin sähköisellä rekrytointiratkaisulla hallitset rekrytointiprosessin. Esimerkiksi hakijan lomakkeelle täyttämät tiedot ja mukana toimittamat liitteet tallennetaan tietokantaan hakijoiden vertailua ja
valintaa varten. Palkkaustilanteessa henkilötiedot siirtyvät suoraan varsinaiseen henkilöstöjärjestelmään ja palkanlaskentaan.
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Asiakkuudenhallinta
Oscarin toiminnanohjausratkaisuun saumattomasti liittyvä cERP-järjestelmä* antaa voimaa uusasiakashankintaan, asiakassuhteiden hoitoon, markkinointiin ja kampanjointiin sekä tehostaa
myynnin seurantaa ja ohjausta. Asiakkuuksien hallinta on koko organisaation, ei pelkästään myynnin asia.
*Customer & Enterprise Resource Planning

Markkinoinnin kohdentaminen
Myyntituloksia johtamalla ja analysoimalla voidaan arvioida tulevaa kehitystä sekä kohdentaa
myynnin ja markkinoinnin resursseja oikeaan suuntaan. Oscar mahdollistaa asiakkuuksien luokittelun ja segmentoinnin ilman rajoituksia. Markkinointiin voi kohdentaa eri luokittelukriteereitä tarjous- ja tilaustietoja hyödyntäen. Kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto löytyy yhdestä järjestelmästä.
Voit seurata myyntiä tilaus- ja laskurivitasolla, laatia soittolistoja ja koko organisaatio voi kirjata
myynnille vihjeitä helposti.
Tapahtumien hallinta
Oscarin asiakkuuksien hallintajärjestelmään kuka tahansa pystyy tarvittaessa kirjaamaan asiakkaaseen liittyviä menneitä tai tulevia tapahtumia. Järjestelmä muistuttaa automaattisesti tulevista
tapahtumista. Ne näkyvät myös aktiivisissa tehtävälistoissa ja kalenterinäkymissä. Myyntijohto
voi seurata myynnin aktiivisuutta koko organisaation tasolla helposti ja läpinäkyvästi. Käyttäjät
voivat kirjata ja seurata aktiviteettejaan helposti missä vain.
Myynnin työkalut
Oscarin avulla on mahdollista hallita myyntiä ja asiakkuuksia kokonaisvaltaisesti aina myyntivihjeestä kaupantekoon ja sopimukseen asti. Myynti voi käyttää järjestelmän perinteistä tehokäyttäjän käyttöliittymää tai liikkuvaan myyntiin suunniteltua helppokäyttöliittymää. Ratkaisu voi sisältää
muun muassa myynnin raportoinnin, myyjien myyntitulosten seurannan ja asiakaskohtaisen
myynnin kehittymisen seurannan. Myös matkalaskujen käsittely, ostolaskujen hyväksyntä sekä
työajanseuranta ovat samassa käyttöliittymässä.
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Liiketoiminnan tukipalvelut

Lisätietoja
Tässä oppaassa esitellyt Oscarin ratkaisut on esitelty suppeasti. Jotta saisit Oscarin ratkaisuista ja
palveluista vastaukset kysymyksiisi, pyydämme, että otat Oscar Softwaren myyntiin yhteyttä.
Mikäli haluat yrityskohtaista koulutusta tai konsultaatiota verkkokaupan perustamiseen tai Oscarin
ratkaisuihin ja palveluihin liittyen, ole yhteydessä Oscar Softwaren myyntiin sähköpostilla osoitteeseen myynti@oscar.fi tai puhelimitse numeroon 010 820 1000.
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Tästä alkaa matkasi menestyväksi
verkkokauppiaaksi!
Verkkokaupan perustaminen on melko helppoa, mutta mitä
kaikkea tarvitaan, jotta liiketoimintasi voi menestyä?
Tämä teos antaa kattavat perustiedot muun muassa sille, mitä
sinun kannattaa tehdä ennen verkkokaupan perustamista, miten valitset verkkokauppaohjelmiston ja mitä markkinointikanavia verkkokauppasi kannattaa hyödyntää.
Teos myös esittelee ratkaisun, jolla kytket verkkoliiketoimintasi yhteen maagiseen liiketoiminta-alustaan, jolla hoidat kaikki
muutkin yrityksesi operatiiviset toiminnot aina kirjanpidosta
varastonhallintaan ja raportointiin.
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