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Kesto 30 min

Agenda
§ Intro: liiketoiminnan kehittäminen vs. pääjärjestelmien rajoitteet

§ Case: S-ryhmän laatupalauteprosessin parantaminen

§ Haastattelu Pasi Pölönen – Sari Ristaniemi

§ Toiminnan kehittäminen Microsoft Power Platformia hyödyntämällä

§ Pekka Sahlsten 

§ Q&A



TEHOSTA JA PARANNA
Vähennä asiantuntijoiden manuaalityötä ja kehitä asiakasrajapinnan toimivuutta 

ohjelmistorobotiikan, low-coden ja analytiikan avulla

Prosessimuotoilu - eri teknologioiden hyödyntäminen – kehityshankkeet 3-12 kk takaisinmaksuajalla

Perustettu Henkilömäärä Projekteja Kumppanit

2018 20+ 100+
Asiakkaita

60+



Case: S-ryhmän oma merkki -tuotteiden laatupalaute-
prosessin parantaminen

§ S-ryhmän marketkauppa: n. 1000 toimipaikkaa

§ Laatu on tärkeää

§ Kehittämisen lähtökohtana asiakaspalvelun ja laadun 
hallinnan tehokkuus

Miten edelleen parantaa asiakasomistajiemme palvelua?

Ryhmäpäällikkö
S-ryhmän Marketkaupan 

ketjuohjaus



Case: S-ryhmän laatupalauteprosessin parantaminen

Haasteena asiakaspalautteiden käsittelyn työmäärä

Miten asiakaspalvelijan työn tuottavuutta sekä työtyytyväisyyttä voisi parantaa?

Usean näytön käyttö 
palautteenkäsittelyssä

Heikko työntekijäkokemus, 
paljon ”kliksuttelua”

Casejen heikko seurattavuus



Case: S-ryhmän laatupalauteprosessin parantaminen

Ratkaisun eteneminen

Teknologioina mm. Microsoft Power Platform, Power Apps, Dataverse + integraatiot: 
Microsoft 365 Email, REST API, Dell Boomi, Amazon AWS S3 Image Storage

Prosessin 
uudelleen-
muotoilu 

Viestintä ja 
tuotetiedot 
helpommin 
saataville

Uusi 
käyttöliittymä 

asiakas-
palvelijalle



Työntekijälle:
§ Työn mielekkyys
§ Laadukkaampi käsittely lyhyemmässä/samassa 

ajassa
Asiakkaille:
§ Palautteen saaminen nopeammin ja oikeammin
S-ryhmälle:
§ Perehdytys nopeampaa
§ Työn tuottavuus

Case: S-ryhmän laatupalauteprosessin parantaminen

Hyödyt



Ydinjärjestelmien parempi hyödyntäminen poistaen rajoitteita

Tarvittava tieto ei ole ajantasaisesti missään ydinjärjestelmässä

IT-budjetti asettaa rajoitteita

Tarve saattaisi olla väliaikainen esim. 6-24kk ajalla, mutta
liiketoiminnalle silti tarpeellinen

Mihin liiketoiminnan tilanteisiin low-code –teknologia auttaa?



• Yksinkertaisempi ja nopeampi keino
kehittää sovelluksia ilman varsinaista
ohjelmointia

• Perinteinen sovelluskehitys korvataan
visuaalisilla välineillä ja valmiilla
sovelluskomponenteilla (mm. integraatiot)

• Helpottaa asiakkaan ja toimittajan välistä
yhteistyötä sovelluskehityksessä

• Power Platform on Microsoftin alusta low-
code-sovelluskehitykseen ja prosessien 
automatisointiin

• Liittyy saumattomasti Microsoft 365 
(Teams/Outlook jne.) ja Azure-palveluihin 

• Sisältää satoja valmiita liitäntöjä erilaisiin 
järjestelmiin, kuten esim. SAP tai Workday

Mitä low-code-kehittäminen on? Mikä on Microsoft Power Platform?

Mitä ovat low-code ja Microsoft Power Platform?



Käyttäjät

Mitä Power Platformilla käytännössä tehdään?

KäyJöliiJymät Business-logiikka Data

Business-logiikan ja
käyttöliittymien
luominen visuaalisesti ja
konfiguroimalla

Power Apps

Power Automate

Datan ja sen liiketoimintasääntöjen
sekä validointien toteutus

Raportointi

Valmiit liitännät satoihin muihin
järjestelmiin

Dataverse

= käyJäjäkokemuksen, business-logiikan sekä datan yhdistäminen
nopeammin ja kustannustehokkaammin samalla rajoiJeita poistaen

Power BI
Teams
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Käyttötapausesimerkkejä
Esikäsittely / Jälkikäsittely Prosessin täydentäminen

Uudet käy5ölii5ymät Casen juoksuttaminen prosessissa Prosessin / Casen seuranta

Prosessin näkyvyyden parantaminenProsessin muotoilu automaatiolle Datapohjainen suunnittelu / ennakointi

Tehtäväautomaatio

• Pääprosessi(t)
• Ydinjärjestelmä(t)

• Pääprosessi(t)
Ydinjärjestelmä(t)

• Pääprosessi(t)
• Ydinjärjestelmä(t)

• Operatiivinen tieto prosesseista 
ja järjestelmistä 



Käyttötapausten toteutus ketterästi yksi tehtävä / työnkulku / 
prosessi kerrallaan kokonaisen sovellushankinnan sijasta

Kehittämisen nopeus

Lisenssihinnoittelu erittäin kilpailukykyinen – ja usein lisenssejä 
jo olemassakin

Pay-as-you-go –hinnoittelu julkaistu

Miten Microsoft Power Platform mahdollistaa paremmat 
business-caset?



www.aitomation.fi

Lähetämme webinaari-
nauhoitteen lähipäivinä sekä 

mahdolliset lisävastaukset 
kysymyksiin

KIITOS OSALLISTUMISESTASI!


