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Kesto 30 min

Agenda

§ Asiakaskokemuksen parantaminen taustaprosesseja nopeuttamalla

§ Esimerkki 1: Laskutuksen oikeellisuus

§ Esimerkki 2: Sopimusten teon automaatio

§ Case Viafin GAS: huoltoliiketoiminnan työtilausten reaaliaikainen välittäminen

§ Miten tunnistaa investointikohteita automaatiolle



Esimerkki 1: Laskutuksen oikeellisuus
Kaikki työt 
eivät päädy 
laskulle

Laskutus-
perusteen 

kirjaus

Laskun 
muodostus

Laskun 
lähettäminen Reskontra Perintä

Haasteita

Ratkaisuja

Manuaalista 
kliksuttelua, 
kaudenvaihde 
pullonkaulana

Ylimääräistä 
viestintää 
laskuista

Laskun tiedot 
ovat väärin

Robotti tarkistaa 
että jokainen on 
kirjannut tunnit 
ja muistuttaa 
tarvittaessa.

Robotti nostaa 
poikkeukset 
tarkistettavaksi: 
nollahintaiset, 
viite puuttuu, 
tarkistaa että 
kirjatut tunnit on 
laskutettu

Robotti tarkistaa ja 
kliksuttelee 
hyväksytyt laskut 
eteenpäin.

Kysymykset ja selvitykset 
laskutuksesta vähenevät.



Esimerkki 1: Laskun muodostus – optimoi 
myös työjonoja ja ajankäytön tehokkuutta

Varmat OK

Varmat Ei OK

Työjono 1: selvitettävät

Työjono 2: käsiteltävät

Työjono 3:...

Automaatilla valmiiksiSääntöpohjainen

Päätöspuut

Data-analytiikka

Koneoppiminen

Päätöspuut

Data-analytiikka

Sääntöpohjainen

?

Erillinen työnkulku (automaatti/manuaali)



Esimerkki 2: Sopimusten teon automaatio
a) Sähköpostista sopimukselle

Tilaus tai muutos 
saapuu sähköpostilla
• Liitteessä
• Tekstinä

Tieto viedään 
manuaalisesti 
sopimukselle 
järjestelmään

Prosessimuutos:
• Tilaukset ja muutokset voi tehdä 

web-sovelluksella tai 
lomakkeella.

Automaatio:
• Avaa sähköpostin ja/tai liitteen
• Tulkitsee avainsanojen ja koneoppimisen avulla 

tarpeellisen tiedon
• Ohjaa jatkokäsittelyyn tai
• Vie suoraan järjestelmään

Haasteita
• Tieto ei määrämuotoista, vaihtelu
• Työlästä
• Virhealtista



Case 2: Sopimusten teon automaatio
b) Allekirjoitustiedon synkronointi

Sähköinen 
allekirjoitus

Palveluiden 
avaus

Dokumentit lähtevät 
sujuvasti alle-
kirjoitettavaksi ja 
allekirjoittaminen 
tapahtuu sujuvasti

Palveluita voidaan 
avataan useassa 
järjestelmässä

Allekirjoitustieto ei 
kulje automaattisesti 
eteenpäin

“Case management”

Automaatiolla 
yhdistetään allekirjoitetut 
dokumentit avattaviin 
palveluihin

Robotti avaa valitut 
palvelut eri järjestelmiin 
automaattisesti

Toteutus



Yhteenveto – mihin muualle vastaavia 
automaatioita voi soveltaa

“Laskutuksen oikeellisuus”: • Tiedon täydellisyyden valvonta
• Työn ohjaaminen työjonoihin

• “Tyhmä manuaalinen kliksuttelu” –
työnkulku 

• Lukujen tai tekstin vertaaminen, 
kopiointi

“Sopimusautomaatio”:

• Sähköpostin valvonta ja 
käsittely

• Dokumenttien sisällön poiminta 
ja analysointi

• “Case management” – mm. automyynti



Case: investointi asiakastyötä tehostavaan robotiikkaan

§ Kokonaisvaltaista kaasujärjestelmien 
kunnossapitopalvelua

§ Satoja työtehtäviä jatkuvasti

§ Yhden luukun periaate

§ Toimitusvarmuus ja työskentelyn turvallisuus ovat 
toimintamme keskiössä

Miten edelleen parantaa sopimusasiakkaidemme palvelua?

Petri Nikkanen
Palveluhallintopäällikkö

Viafin GAS



Manuaalityö

Useita järjestelmiä

Hitaus ja virhalttius

Tiedon liikkuminen

Haasteena työmääräysten kirjausten työmäärä

Miten työtekijä voisi tehdä dokumentoinin ja työraportin jo työmaalla?



Ratkaisuna väsymätön Viabotti

Asiakkaalla pääsy 
monitorointinäkymiin

Työtilauksien ja työkirjauksien 
kaksisuuntainen synkronointi oman ja 
asiakkaiden ERP järjestelmien välillä

Jatkuva tapahtumaloki ja eri 
bottien orkesterointi

Reaaliaikainen valvontamonitori 
virhetilanteille

Kun virhe on korjattu automaatio 
vie korjatun tapahtuman perille

Teknologioina mm. Azure pilvitietokanta, Microsoft 
Dynamics AX sekä 365, Oracle netsuite, VPN & RDP



Työntekijälle:

§ Dokumentointi ja raportointi työkohteesta yhteen paikkaan

§ Reaaliaikaisuus tehostaa työskentelyä - erityisesti nopean 
reagoinnin tilanteissa

§ Omien työtilausten seuranta ja hallinta

Asiakkaille:
§ Toiminnan läpinäkyvyys Viafinin ja asiakkaiden välillä

Viafinille:

§ Automaatiot välittävät työtilaukset ja töiden raportoinnit 
reaaliaikaisesti eri järjestelmien välillä

§ Prosessin valvonta - Robotin seuranta ja älykäs
vianselvitystyönkalu

§ Laskutuksen ajantasaisuus

Hyödyt



Automaation investointikohteiden tunnistaminen

Perehdy juurisyihin manuaali/rutiinityön taustalla

Optimoi myös työnkulkuja ja henkilöiden ajankäyttöä

Älä pyri väkisin 100% automaatioon, vähempikin riittää

Toteutuksessa hyödynnä eri teknologioita tarpeen mukaan

Vertaa tarve ja hyöty: tehtäväautomaatio vs. työnkulku vs. prosessi



Viafin GAS:n ratkaisun tekninen kuvaus 
(lisätty materiaaliin jälkikäteen yleisökysymyksen perusteella)

Azure pilvitietokanta
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VPN & RDP

VPN

Asiakas hallinnoi

Aitomation hallinnoi

Pääsyn
hallinta

Asiakkaan kumppani 
hallinnoi

Microsoft

Monitori-
näkymä


