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Mitä tuloksia hankkeella on saavutettu?

• Laitekaupasta on siirrytty varastonhallintaan
• Ostotoimintojen ohjaus on tarvepohjaista
• Projektin materiaali ja rahavirran hallinta• Projektin materiaali- ja rahavirran hallinta

sekä toteuman seuranta verrattuna budjettiin 
on mahdollista yhdestä järjestelmästä

• Talousraportointi yhdestä järjestelmästä onTalousraportointi yhdestä järjestelmästä on 
tuonut säästöä n.50k€
H kilö tö i l j t t k• Henkilöstön osaaminen on laajentunut, kun 
toimenkuvien sisältöihin on tullut muutoksia



Miksi hankkeeseen ryhdyttiin?y y

• Vanha järjestelmä oli aikoinaan hankittu 
tukkukaupan tarpeisiin

• Ostoja ei voitu kohdistaa myynteihinOstoja ei voitu kohdistaa myynteihin
• Projekti- ja huoltotoiminnallisuus olivat 

puutteelliset
• Toiminnanohjaus ja kirjanpito olivat eriToiminnanohjaus ja kirjanpito olivat eri 

järjestelmissä
R t i ti j ti d ik lli d• Raportointi ja tiedon oikeellisuuden 
tarkistaminen veivät paljon aikaa



Katse peruutuspeilistä tulevaisuuteen…p p

• Viime vuosina toiminta on jakautunut entistä 
selkeämmin kolmeen toisiaan täydentävään 
alueeseen: projekti- ja huoltopalveluihin sekä p j j p
laitekauppaan
Johdolle on tärkeää että toiminnanohjaus• Johdolle on tärkeää, että toiminnanohjaus-
järjestelmä pystyy tukemaan kaikkia 
liiketoiminnan alueita ja sieltä saadaan 
ajantasaista tietoa päätöksentekoa varten.j p



Miten hanke toteutettiin?

• Electrosonic haki avuksi projektipäällikön, 
joka arvioi toimittajat ja vastasi valitun 
järjestelmän käyttöönotosta.j j y

• Järjestelmätoimittajaksi valittiin kumppani, 
joka huolehti asiakassuhteesta luotettavastijoka huolehti asiakassuhteesta luotettavasti. 

• Systeam oli alusta asti yhteydessä y y y
Electrosonicin avainhenkilöihin kaikilla 
organisaatiotasoilla (ohjausryhmäorganisaatiotasoilla (ohjausryhmä, 
pääkäyttäjät, käyttäjät).



Miten hanke toteutettiin?

• Electrosonicin projekti käynnistyi joulukuussa 
2008 ja järjestelmän perustoiminnot otettiin 
käyttöön vajaassa neljässä kuukaudessa. y j j

• Nopea toiminta oli mahdollista, koska 
liikkeelle lähdettiin vakiotoiminnallisuuksistaliikkeelle lähdettiin vakiotoiminnallisuuksista 
ja liiketoiminnan prosessien 
virtaviivaistamisesta.

• Samalla henkilöiden toimenkuvien sisältöihinSamalla henkilöiden toimenkuvien sisältöihin 
tehtiin muutoksia ja osaamista laajennettiin.
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Missä ollaan, mihin ollaan menossa?

• Laitamme ensin perusasioiden käytännöt 
kuntoon, sitten automatisoimme lisää. 

• Tärkeää on että työntekijät pystyvätTärkeää on, että työntekijät pystyvät 
näkemään järjestelmän hyödyt oman työnsä 
kannaltakannalta. 

• Jatkamme myynti-, osto-, varasto-, projekti-, yy p j
raportointi- ja huoltotoimintojen kehittämistä. 

• Kenttähuolto on määrittelyvaiheessa• Kenttähuolto on määrittelyvaiheessa



Kysymyksiä?
Kommentteja?Kommentteja?

Marko Seppälä palvelutuotannon päällikkö ElectrosonicMarko Seppälä, palvelutuotannon päällikkö, Electrosonic
Ari Kalliola, liiketoimintajohtaja, SYSteam


