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Työssä pyritään kartoittamaan ja määrittelemään, millä tavalla Internet of Competition mallin avulla pyritään luomaan ja kehittämään jatkuvaa oppimista B2B-markkinoilla
toimivissa yrityksissä, ja kuinka yhteensopivia nykypäivän suosituimmat asiakkuuksien
hallintajärjestelmät ovat kyseisen mallin implementointiin. Internet of Competition -malli
keskittyy erityisesti yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen jatkuvan
oppimisen avulla käyttämällä hyväksi yrityksen voitettujen ja hävittyjen tarjouksien syitä,
sekä niihin liittyvää analytiikkaa. Tutkimusmenetelmänä työssä on hyödynnetty aiempaa
tutkimusmateriaalia, sekä perehtymällä erikseen määriteltyjen CRM-järjestelmien
toimintaan ja niiden käyttökelpoisuutta edellä mainitun mallin implementoimiseksi.
Tutkimuksen tuloksena todettiin yhdeksän kymmenestä järjestelmästä olevan soveliaita
mallin

implementointiin.

toiminnassaan.

Jokainen

järjestelmä

kuitenkin

vaatii

muokkausta

Läpäisseet alustat sisälsivät ainakin vähimmäisvaatimukset mallin

implementoinnille, mikä mahdollistaa mallin nopeamman käytön aloittamisen ilman, että
alustojen ylläpitäjät joutuisivat toteuttamaan isoja kehitysprojekteja.

Asiasanat: asiakkuuksien hallinta, B2B, Internet of Competition, datalähtöisyys, myynnin
kehittäminen
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In this bachelor’s thesis the aim is to survey and assess, how continuous learning can be
established for B2B companies and developed further with Internet of Competition
model, and how well do the todays most popular customer relationship management
systems co-operate with the model. The Internet of Competition model focuses on
developing and maintaining a company’s competitiveness through the company’s data
about the reasons of winning/losing their deal case and its analytics. The research method
in this bachelor’s thesis is the utilization of previous research material and examining the
operation of a separately defined group of customer relationship management system and
their compatibility with the development model mentioned prior.
As an outcome of the analysis, 9 out of the 10 systems were confirmed to be applicable
for the implementation of the IoC development model, even though all the platforms
needed a few adjustments. All the passed platforms met the IoC models minimum
requirements, which makes it possible to start using the model faster without having the
platforms’ administrators to implement big development projects to make their platform
applicable.

Keywords: customer relationships management, B2B, Internet of Competition, datadriven practices, sales development
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1 JOHDANTO
Yritysten tavoitteena on jatkuvasti ylläpitää toimintakelpoista kilpailukykyä oman
toimintansa B2B-markkinoilla (Business to Business, eli yritysten väliset markkinat ja
kaupankäynti). Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on tärkeää analysoida mennyttä toimintaa,
sekä pitää yllä arkistoa menneistä myyntitilanteista ja niiden onnistuneisuudesta.
Useimmat yritykset käyttävät tänä päivänä erilaisia CRM- eli asiakkuuksien
hallintajärjestelmiä (en. Customer Relationship Management), joihin kerätään tietoja
asiakkaista, heidän kanssa käydystä myynnistä ja heille tehdyistä tarjouksista sekä
erilaisten

tarjouskilpailuiden

tuloksellisuudesta.

Strateginen

CRM

keskittyy

asiakaskeskeisen liiketoimintakulttuurin kehittämiseen. Kyseinen kulttuuri omistautuu
asiakkaiden puolelleen voittamiseen ja suhteista ylläpitämiseen luomalla ja täyttämällä
arvoa paremmin kuin kilpailevat yritykset. (Buttle, 2004)

Näihin järjestelmiin

kerättävissä olevien tietoja ollaan nyt hyödyntämässä uudella tavalla IoC- eli Internet of
Competition -mallin (ks. Internet of Competition (IoC) model for B2B business, 2022)
avulla, ja tavoitteena on tutkia, mitkä näistä järjestelmistä ovat suoraan käyttökelpoisia
tämän mallin hyödyntämiseen jatkuvan oppimisenkilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta.
Tavoitetta tukemaan on asetettu seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Mikä on valittujen CRM-järjestelmien nykytilanne?
2. Kuinka hyvin IoC-mallia voidaan implementoida valituissa CRM-järjestelmissä?

Työ tulee kokoamaan aiempia tutkimuksia datalähtöisestä myynnin johtamisesta sekä
hyödyntää työn alla olevaa teoriaa IoC-mallista. Tarkoituksena on perehtyä CRMjärjestelmiin ja IoC-malliin, ja vertailla sekä arvioida niiden välistä yhteistyötä jatkuvan
oppimisen saavuttamiseksi. Lisäksi työn tarkoituksena on olla osa Internet of
Competition-mallin tutkimustyötä.

1.1 Tutkimusmenetelmä
Tässä kandidaatintyössä arvioitiin asiakassuhteiden hallintajärjestelmien ja Internet of
Competition

-kehitysmallin

yhteensopivuutta

hyödyntämällä

tapaustutkimusta

kvalitatiivisella tutkimusotteella. Aineisto on kerätty strukturoituna eli vertailua varten
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luodut kysymykset perustuvat suoraan kehitysmallin määrittelemiin tarpeisiin.
Strukturoitu vertailu soveltui tutkimukseen hyvin, sillä vertailun tarkoituksena on
havainnoida asiakassuhteiden hallintajärjestelmien nykytilaa. Tutkimuksen kohteena on
kymmenen suosituinta asiakassuhteiden hallintajärjestelmää, joiden valinta perustui
yhdeksään erilliseen julkiseen listaukseen.
Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka keskittyy ymmärtämään yksittäisten kehysten
sisällä olevaa dynamiikkaa. (Eisenhardt, 1989) Tapaustutkimuksessa keskeistä on juuri
tutkittava tapaus tai tapaukset, joiden määrittelylle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma
ja aineistojen analyysit perustuvat (Eriksson ym., 2005). Tapaustutkimukset voivat
sisältää joko yksittäisen tai useita tapauksia, sekä lukuisia eri analyysejä. (Yin, 1984;
Eisenhardt, 1989) Esimerkiksi Harris ja Sutton (1986) tutkivat kahdeksaa hiipuvaa
organisaatiota, Bettenhausen ja Murnighan (1985) keskittyivät normien syntymiseen 19
laboratorioryhmässä, ja Leonard-Barton (1988) seurasi 10 innovaatioprojektin kehitystä.
Lisäksi tapaustutkimukset voivat käyttää sulautettua suunnittelua, joka on usean tason
analyysi yksittäisessä tutkimuksessa. (Yin, 1984; Eisenhardt, 1989)
Eriksson ym. (2005) määrittelevät kirjassaan, että tapaustutkimukset pohjautuvat
tutkimusalasta riippuen erilaisiin tieteenfilosofisiin lähtökohtiin, teoreettisiin ja
metodologisiin näkökulmiin sekä menetelmällisiin valintoihin (ks. Travers, 2001) Lisäksi
tutkimusaineisto voi olla kerätty monin eri tavoin ja se voi olla peräisin moninaisista
lähteistä. Laadullinen aineisto on tyypillistä tapaustutkimukselle, mutta sen ohella
tapaustutkimuksissa käytetään myös määrällistä (kvantitatiivista) aineistoa (Deacon ym.,
1998).

Tapaustutkimuksessa

analyysimenetelmiä

eli

voidaan

metodeja.

käyttää

Tämän

hyvinkin

vuoksi

monenlaisia

tapaustutkimus

aineiston
on

koko

tutkimusprosessia ohjaava strategia.
Eriksson ym. (2005) määrittelevät kirjassaan, että kaikkia laadullisen tutkimuksen
analyysimenetelmiä voi soveltaa myös tapaustutkimuksissa. Lisäksi useat tutkijat ovat
kehittäneet erityisesti tapaustutkimuksiin sopivia analyysimenetelmiä. Oleellisinta on
valita oman tutkimuksen tutkimuskysymykseen ja tutkimusasetelmaan parhaiten sopivat
analyysimenetelmät, joiden avulla saa vastauksia asettamiinsa kysymyksiin. Usean
analyysimenetelmän yhdistämistä samassa tutkimuksessa kutsutaan menetelmien
triangulaatioksi, jonka avulla tavoitellaan usean tutkimuksen luotettavuutta.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS
Tässä luvussa määritellään datalähtöinen johtaminen ja sen hyödyntäminen myynnin
johtamisessa ja hallinnassa. Lisäksi määritellään Internet of Competition -kehitysmallin
teoria, sekä perehdytään asiakkuuksien hallintajärjestelmiin eli CRM-järjestelmiin.
Luvun tarkoituksena on alustaa tutkimusta ja sen lähtökohtaisia periaatteita.

2.1 Datalähtöinen myynnin johtaminen
2.1.1 Mitä on datalähtöinen johtaminen?
Yhä useammissa yrityksissä johtamispäätökset perustuvat vähemmän johtajan
”vaistoon”, ja enemmän datapohjaiseen analysointiin. Samaan aikaan datan vaikutus on
kehittynyt; yritykset keräävät äärimmäisen tarkoin määriteltyä dataa ja levittävät
tietämystään asiakkailleen, toimittajilleen, yhteistyökumppaneille ja kilpailijoille. Osasyy
tälle

trendille

on

yritysinformaatioteknologian

laajalle

leviäminen

kuten

toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), toimitusketjun hallinta (SCM), ja asiakkuuksien
hallintajärjestelmät (CRM) (McAfee, 2002; Aral, Brynjolfsson and Wu, 2006), jotka
keräävät ja prosessoivat valtavia määriä dataa osana niiden yleistä toimintaa. Kasvavassa
määrin nämä järjestelmät ovat täynnä analyyttisiä ominaisuuksia, ja näitä ominaisuuksia
laajennetaan edelleen liiketoimintatietojen hallintajärjestelmillä, mitkä mahdollistavat
laajemman valikoiman datan analysointityökalujen käytön operatiiviseen dataan.
(Brynjolfsson ym., 2011)
2.1.2 Datalähtöisen johtamisen vaikutukset myyntiin
Datalähtöisyys ja toimivuutta nykypäivän yrityksissä pyritään implementoimaan lähes
kaikille toiminnan osa-alueille, mukaan lukien yrityksen myyntiin ja markkinointiin. Sen
tuloksellisuus verrattaessa aiempaan vaistopohjaiseen johtamistyyliin on todistettu useilla
tutkimuksilla. Yksi esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on Barry Mageen vuonna 2016
raportoima hanke IBM:än Euroopan digitaalisen myynnin keskuksessa. Hankkeen
tavoitteena oli luoda keskukseen datalähtöisen myynnin kulttuuria implementoimalla
SMART-prototyyppi. Raportissaan Magee (2016) määrittelee hankkeessa osallisena
olleet osapuolet ja heidän kokemansa hyödyt seuraavasti:
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a. Myyjät
Myyjillä on nyt täysin kokonaisvaltainen, verkkopohjainen ja CRM-järjestelmään
integroitu prosessi koko myyntialansa asiakkaiden tarvemallien analysointiin,
sekä jokaisen asiakastason tarkkaan tutkimiseen ja spesifien tarveindikaattorien
tarkasteluun asiakaskohtaamista varten.
b. Asiakkaat
Edeltävä kohtaamisprosessi oli myyjäkeskeistä, jossa asiakkaita lähestyttiin
ennenaikaisesti silloin, kun IBM tarvitsi heitä – sopimuksen jatkamisen
allekirjoittamiseksi. Uuden lähestymisprosessin määritteleminen datajohteisten
asiakkaan ”kipukohtien” indikaattorien ympärille lisäsivät huomioon otettujen
asiakkuuksien molempia laajuutta ja syvyyttä, mutta se järjestää myös
kohtaamisprosessin oikea-aikaisuutta enemmän kohti asiakkaan tarpeita kuin
myyjäkeskeistä lähestymistä.
c. Hallinnointi
SMART-prosessi mahdollistaa läpinäkyvän myyntitoiminnan, joka ei ollut
aiemmin mahdollista. Aiemmin myyntikadenssit ja tarkastelut keskittyivät
”pipeline” johtamiseen; millaisia mahdollisuuksia on jo valmiiksi tähtäimessä,
eikä toimialueen johtamiseen; millaisia pitäisi olla tähtäimessä. Johtajat pystyvät
siten paremmin arvioimaan kompromisseja, joita myyjät tekevät missä ja miten
käyttää heidän rajallinen aikansa.
d. Markkinointi
Tähän asti markkinointi on ollut lähes universaalisesti ylhäältä päin ohjattu
lähestymistapa, missä ”brändin” markkinointitiimi identifioi tarkan tuotteen,
tarjoaa myyjien koulutuksen ja mahdollistaa jonkinlaisen takuun, ja sitten
luovuttaa myyjät mahdolliselle ostajalle. Asiakasvalikoima parhaimmillaan
perustuu yhteen tai kahteen korkean tason kriteeriin, jotka pohjautuvat
historialliseen dataan ja on spesifi tietylle ”tarjoukselle” tai ”tuotteelle” – toisin
sanoen asiakas on ostanut tuotteen ”X” aiemmin.
SMART-prosessi

mahdollistaa

perinpohjaisesti.

Tarkastelemalla

paljon

tehokkaamman

kaikkea,

mitä

asiakasluokittelun

organisaatio

pystyy

määrittelemään asiakkaastaan useiden datalähteiden avulla, voimme rakentaa
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sekä asiakkaasta että markkinoista paljon kokonaisvaltaisemman kuvan. Näemme
myös kriittisemmin markkinointistrategian alhaalta ylöspäin toisin kuin ylhäältä
alaspäin – millaisia ongelmia asiakkaillamme on, ei mitä me haluamme myydä,
mikä kehittää markkinoinnin segmentointia sekä linjaamista tarjouksien ja
asiakasryhmien välillä.
e. Digitaalisen myynnin organisaatio
Digitaalinen myynti on hyötynyt pääsääntöisesti kahdella tavalla – luomalla
puitteet, joita voidaan käyttää muuallakin organisaatiossa ja kehittämällä myyjien
tuotteliaisuutta. Lähestymistapa on nyt käytössä myös neljässä eri myyntitiimissä
laitteistopuolelta

konsultoinnin

myyntiin

ja

varhaiskehitysvaiheen

ongelmanratkaisusta aluejaottelun tehokkuuden kehitykseen.
Lisäksi prosessi on tuonut esille ja käsitellyt piileviä huomattavia myyjien
tuotteliaisuuden

pullonkaulaongelmia

asiakastutkimuksen

osa-alueella,

informaatiohallinnan ja yleisen datapainotteisten tehtävien osalta, jotka kuluttavat
myyjän aikaa.
Edellä mainitun kehitystyön ja tutkimuksen tuloksissa on huomattavissa yleinen trendi
myynnin toiminnan ja hallinnan kehitys datapohjaisten ratkaisujen kautta. Datalähtöisellä
toiminnalla pystytään keskittymään olennaisiin myynnin ongelmiin, tiedetään tarkemmin
asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset, joiden kautta pystytään luomaan asiakkaalle arvoa
ja parempia ostokokemuksia, sekä parantamaan yrityksen mielikuvaa markkinoilla
toimijoiden keskuudessa (ks. Magee, 2016)

2.2 CRM
2.2.1 Mitä on CRM?
Asiakkuusajattelun juuret löytyvät 1980-luvulta, jolloin muun muassa tutkittiin
asiakaskohtaamisia palvelutilanteissa ja kehitettiin palveluiden markkinointia saatujen
havaintojen avulla. 1990-luvulla ryhdyttiin kehittämään tiiviimpää suhdetta asiakkaisiin
ja huomio kohdistui asiakaskantojen hallintaan (en. Customer Relationship Management,
CRM). Suomessa CRM:stä käytetään eri yhteyksissä myös muita käännöksiä, kuten
asiakashallinta, asiakassuhteiden johtaminen ja asiakkuusjohtaminen. Asiakkaisiin
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keskittyvä johtamisajattelu on laajentunut vähitellen keskeiseksi yrityksen strategisen
johtamisen perustaksi. Tämä näkyy muun muassa organisaatioiden tavoiteasetannassa,
seurannassa ja organisoinnissa. Asiakkuusjohtamisella tarkoitetaan läpi yrityksen
kulkevaa ja kaikkea toimintaa koskettavaa tapaa johtaa liiketoimintaa. Siinä asetetaan ja
seurataan tavoitteita sen mukaan, mitä asiakaskunnassa tapahtuu. Pyrkimyksenä on
parantaa asiakkaiden hankintaa, asiakkaiden pysyvyyttä ja tyytyväisyyttä sekä
asiakaskannattavuutta. (Viitala ym., 2013)
Francis Buttle (2004) määrittelee kirjassaan, että yleisesti ottaen CRM-strategian tavoite
on kehittää kannattavampia suhteita asiakkaiden kanssa. Jotkut yritykset toteuttavat
tämän ottamalla kulut kokonaan pois suhteesta; esimerkiksi siirtämällä asiakkaat
verkkopohjaiseen

itsepalveluun.

Toiset

taas

toteuttavat

tämän

kasvattamalla

asiakassuhteen tuloja; esimerkiksi myymällä asiakkaille lisätuotteita ja -palveluita.
Useimmat yritykset käyttävät näitä molempia lähestymistapoja. Tämä CRM:n
ydintavoite on todettu CRM arvoketjun nuolenkärjessä: asiakkuuksien tuottavuus.
CRM-arvoketjumalli identifioi viisi avainvaihetta CRM-strategian kehittämiseen ja
implementointiin.
Lyhyesti, kyseiset viisi askelta ovat seuraavat:
1. Asiakasportfolion analysointi: tämä käsittää varsinaisen ja potentiaalisen
asiakaskannan analysoinnin niiden asiakkaiden identifioimiseksi, joita halutaan
palvella tulevaisuudessa. Listan kärjessä ovat strategisesti merkittävät asiakkaat,
mukaan lukien ne, jotka tulevat tuottamaan voittoa (arvoa) tulevaisuudessa.
2.

Asiakkaan läheisyys: opitaan tuntemaan valitsemasi asiakkaiden identiteetit,
profiilit, historian, vaatimukset, olettamukset ja mieltymykset.

3. Verkoston kehittäminen; identifioidaan, opastetaan ja hallinnoidaan suhteita
yrityksen verkoston jäsenien kanssa. Nämä ovat organisaatioita ja ihmisiä, jotka
edistävät arvolupauksien luomista ja tuottoa valituille asiakkaille. Verkosto voi
sisältää

myös

ulkoisia

osapuolia

kuten

toimittajia,

kumppaneita

omistajia/sijoittajia, kuten myös tärkeän sisäisen ryhmän eli työntekijät.

ja
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4. Arvolupauksen kehittäminen: käsittää asiakkaiden arvolähteiden identifioinnin,
sekä lupauksen ja kokemuksen luomisen, joka vastaa heidän vaatimuksiansa,
oletuksia sekä mieltymyksiä.
5. Hallinnoi asiakkuuden elinkaarta: Asiakkuuden elinkaari on asiakkaiden matka
”epäilevästä” kohti ”puolestapuhujan asemaa”. Elinkaaren hallinta vaatii sekä
prosessin että rakenteen huomioimista:
a. prosessi: kuinka yritys toteuttaa asiakkaiden hankinnan, säilyttämisen ja
kehityksen tärkeät prosessit, sekä kuinka se mittaa CRM-strategian
tehokkuutta?
b. rakenne:

kuinka

yritys

organisoi

itsensä

hallinnoimaan

asiakassuhteitaan?
Kaikki CRM ei ole samanlaista. Luokittelujen ensimmäinen perusjako tehdään
pääasiallisen asiakaskunnan perusteella. B2B-asiakkaille ja B2C-asiakkaille (Business to
Consumer, eli kuluttajien ja yritysten välinen markkina ja kaupankäynti) suunnatussa
liiketoiminnassa on lainsäädännöllisiä eroja mm. kauppatapojen, tietosuojan ja
kuluttajasuojan osalta. Asiakaskunnan lajilla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä
tekniselle ratkaisulle, ts. useimmat CRM-järjestelmät toimivat yhtä hyvin yritysasiakaskuin kuluttajatietojenkin käsittelyssä. Kyse on siis käsittelyyn sovellettavista
käytännöistä ja normeista. Toinen jaottelutapa liittyy järjestelmien pääasialliseen
käyttötarkoitukseen. (Oksanen, 2010)
2.2.2 Mikä on CRM-järjestelmä?
Dyché (2001) määrittelee, että asiakassuhteiden hallintajärjestelmä eli Customer
Relationship Management (CRM) on infrastruktuuri, joka mahdollistaa asiakkaan arvon
rajaamisen ja kasvattamisen, sekä oikeat keinot, joilla motivoida yritykselle arvokkaita
asiakkaita

pysymää

lojaaleina.

Yksinkertaistesti

CRM-järjestelmillä

hallitaan

asiakkuuksia ja seurataan heidän toimintaansa, jolloin niillä on mahdollisuus muuttaa
yrityksen asiakassuhteita ja kaupanpäälle kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Lisäksi Dyché
(2001) toteaa kirjassaan, että asiakkaiden kohtelu karjan tavoin on CRM-järjestelmien
idean vastakohta, sillä tavoitteena on tunnistaa ja kohdella jokaista asiakas yksilönä.
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Kuva 1. Asiakassuhteiden hallintajärjestelmä (mukaillen Stair ym. 2012).
Asiakassuhteiden hallintajärjestelmän toiminta kuvattuna kuvan 1 mukaisesti. Asiakkaan
toiminta, esimerkiksi tarjouspyynnön esitys, myyntitilanteet sekä muut kontaktit,
tallentuu yrityksen CRM-järjestelmään, josta tietoja keräävät ja hyödyntävät osastot,
kuten markkinatutkimus tai tuotekehityksen osasto saavat arvokasta materiaalia
asiakkaiden toiminnasta ja heidän määrittelemästä arvosta, joiden pohjalta yritys pystyy
tuottamaan

ja

kehittämään

omaa

arvolupaustaan.

Lisäksi

asiakkaan

kanssa

kommunikoivat osapuolet, kuten soittokeskus tai asiakaspalvelu pystyvät hoitamaan
kommunikoinnin

alustan

kautta

sekä

hyödyntämään

niihin

kerättyjä

tietoja

ongelmanratkaisussa.
Stair ym. (2012) määrittelevät kirjassaan CRM-järjestelmän keskinäiset ominaisuudet
seuraavasti:
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•

Kontaktien hallinta: kyky seurata yksittäisen asiakkaan ja myyntisauman tietoja,
sekä mahdollistaa käsiksi pääsemisen kyseisiin tietoihin organisaation sisällä.

•

Myyntien hallinta: kyky organisoida asiakkaiden ja myyntisauman tietoja, ja
niiden perusteella priorisoida potentiaalisia myyntimahdollisuuksia ja identifioida
seuraavat sopivat toimenpiteet.

•

Asiakastuki: kyky tukea asiakaspalvelun edustajia, jotta he pystyvät nopeasti,
kokonaisvaltaisesti ja asianmukaisesti tarttumaan asiakkaan pyyntöihin ja
ratkaista asiakkaan ongelmia sekä samanaikaisesti kerätä ja tallettaa tietoa
kyseisistä vuorovaikutuksista.

•

Markkinointiautomaatio:

kyky

tallettaa

ja

analysoida

kaikkia

asiakasvuorovaikutuksia, tuottaa asianmukaisia vastauksia, sekä kerätä tietoa
vaikuttavien ja tehokkaiden markkinointikampanjoiden luomiseksi.
•

Analyysi: kyky analysoida asiakastietoja tuoton kasvattamisen ja kulujen
vähentämisen

keinojen

identifioimiseksi,

”parhaiden

asiakkaiden”

identifioimiseksi ja heidän säilyttämisensä sekä lisäämisen määrittelemiseksi.
•

Sosiaalinen verkosto: kyky luoda ja liittyä sosiaalisen median alustoille, kuten
Facebook, missä myyntihenkilöstö voi luoda yhteyksiä mahdollisten asiakkaiden
kanssa.

•

Pääsy

älypuhelimilla:

kyky

päästä

web-pohjaisiin

asiakassuhteiden

hallintajärjestelmiin älylaitteilla kuten Blackberry tai Apple Iphone.
•

Tuoda

yhteystietoja:

kyky

käyttäjillä

siirtää

yhteystietoja

useilta

eri

datapalveluilta, kuten Jigsaw, joka tarjoaa yritystason yhteystietoja, jotka
pystytään lataamaan ilmaiseksi suoraan CRM-sovellukseen.

2.3 Internet of Competition
2.3.1 Määritelmä
Kuluneen vuosikymmenen aikana B2C myynti on muuttunut dramaattisesti internetin
räjähdyksen vuoksi muuttaen ostamiskäyttäytymistä ja ostamiseen liittyvien tietojen
saatavuutta,

joita

voidaan

käyttää

ostoskäyttäytymisen

ennustamiseen.

Kuluttajapalveluista tämä on jo tunnistettavissa, kuten Amazonista. Mutta voiko
samanlainen ilmiö tapahtua B2B-myynnissä, ja mitä tarvitaan sen toteutumiseksi paitsi
teoreettisesti, mutta myös käytännössä? Tämä on suuri ja monitahoinen tutkimuskysymys
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varsinkin, kun ajatellaan, että B2B-myyntivoimat ovat usein ”lukittuja” myynnin
hallinnan ohjausjärjestelmissä (Malek ym., 2018) myynti on silti erittäin vaistoon
perustuvaa toimintaa ja minkä tahansa ratkaisun tulisi olla edullinen pienelle B2Byritykselle. (Leijala, 2020)
Leijala (2020) määrittelee artikkelissaan, että B2B-myyntiin liittyy kolme rinnakkaista
häiriötä. IoC-kehitys lukitsee ne yhteen ja mahdollistaa datalähtöisen myyntiprosessin
optimoinnin B2B ympäristössä.
1. Asiakkaiden ostoskäyttäytyminen muuttuu nopeasti johtuen useista tekijöistä.
Internet ja helpottunut pääsy käsiksi dataan ovat jo valmiiksi muuttaneet
tapojamme käyttäytyä asiakkaana, ja vastaava muutos on myös tapahtumassa B2B
puolella. Myyntihenkilöstöä ei enää tarvita tuotteen/palvelun esittelyyn, vaan
pikemminkin sitä tarvitaan osoittamaan asiakkaalle arvoa ja auttamaan heitä
tekemään nopeita ja oikeita ostospäätöksiä. Yleisesti ostaja-myyjä-prosessin
hallinta on myyjältä ostajalle, ja oman myyntiprosessin tasaaminen asiakkaan
ostoprosessin kanssa tulee tärkeäksi. (Webb, 2014, Leijala, 2019)
2. Analyyttiset työkalut kehittyvät nopeasti ja yritykset esittelevät erilaisia
mittaristoja, jotka vakuuttavat käyttävänsä mega-dataa ja tekoälyä. On kuitenkin
olemassa todellinen huoli datan lukutaidon kyvyn puutoksesta kaukana
jokapäiväisen tosiseikkojen ja lukujen tulvan takana (Bryla, 2018). Tätä tukee 140
yrityksestä

tekemäni

toimitusjohtajista,

empiiriset

tutkimukset,

operatiivisista

johtajista,

missä

selvä

enemmistö

myyntipäälliköistä

ja

myyntihenkilöstöstä omaavat puutteelliset data- ja faktapohjaisen hallinnan
perustaidot. Mittaristot ovat täynnä hyvä-tietää-kaavioita, joista erityisesti puuttuu
”toiminto” osa, eli mitä korjaavia ja ennustavia toimia tulisi toteuttaa perustuen
visualisoituun dataan.
3. Lean Six Sigma (L6S) on ollut laajasti sovellettuna suurissa yrityksissä useita
vuosikymmeniä. Nykypäivän valtavirran sovellukset ulottuvat tuotannon ja
ylläpidon

prosesseista

rahoitustoimeen,

palveluihin

ja

suunnitteluun,

kirjaimellisesti kattaen suurimman osan prosessialueesta. Suurin osa isoista
yhtiöistä soveltaa L6S:ää jollain tavalla, esimerkiksi Lean, Six Sigma, Lean Six
Sigma tai jatkuvana kehittämisenä, mutta erittäin harvat käyttävät sitä
parantaakseen

myyntiprosessin

tai

koko

”myynnin

tuotantosysteemin”
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tehokkuutta, mikä sisältää markkinoinnin, myynnin ja palvelutoimet sekä kaikki
tarvittavat toimenpiteet asiakkaiden löytämiseen, voittamiseen ja säilyttämiseen.
(Webb, 2014)
Internet of Competition (IoC), eli vapaasti suomennettuna ”kilpailukyvyn internet”,
pyrkii tuomaan B2B-yrityksille reaaliaikaisen, tietoon pohjautuvan kilpailukyvyn
jatkuvan parantamisen mahdollisuuden. Idea on lainattu ”esineiden internetistä” (Internet
of Things, IoT), mutta IoC-konseptissa verkosto muodostuu myyjistä ja tarjouksista, ei
laitteista ja niiden tuottamasta tiedosta. (Leijala ym., 2021) Kilpailukyvyn jatkuvan
kehittämisen mekanismi, ”Internet of Competition, IoC” (Leijala, 2020), soveltuu
kaikenkokoisiin B2B-yrityksiin, ja suomalaisena innovaationa se mahdollistaa myös
suomalaisille

pk-yrityksille

kansainvälisen

kilpailuvaltin.

B2B-myyntiprosessin

tehokkuutta mitataan tarjousten voittoprosentin avulla, mutta voittoprosentin suurta
vipuvaikutusta yrityksen kasvuun ei usein tiedosteta. (Leijala ym., 2021)
2.3.2 IoC Stack -malli

Kuva 2. IoC Stack -malli (mukaillen Leijala, 2020).
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Leijala ym. (2021) määrittelevät IoC:n rakenteen ja sen tasot seuraavasti:
Asiakkaat, kilpailijat ja markkinat muuttuvat ennenäkemättömällä ja yhä kiihtyvällä
vauhdilla. Jotta yritys pysyy perillä muutoksista ja pystyy reagoimaan niihin, on
muutoksista oppimisen nopeus olennaista.
(Ihmis)sensori: B2B-ympäristössä asiakkuuksien vaaliminen ja myyntityön pohjautuu
tyypillisesti henkilökohtaiseen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Näin ollen myyjällä on
lähtökohtaisesti paras ymmärrys asiakkaan, kilpailijoiden ja markkinoiden muutoksista.
Tämä tieto pitää tunnistaa ja kerätä yhteen paikkaan. IoC-mallin toimimisen kannalta
erityisen tärkeä on systemaattinen tapa kerätä tietoa tarjousten voittamisesta ja
häviämisen syistä ja juurisyistä. Tietoa voidaan kerätä myös asiakkaalta ja näin täydentää
tai haastaa yrityksen sisäistä tietoa ostokäyttäytymisestä.
Infrastruktuuri:

Hieman

suuremmista

yrityksistä

tieto

kerätään

tyypillisesti

asiakkuusjärjestelmien (CRM, Customer Relationship Management) avulla, mutta
pienimmissä yrityksissä käytetään myös Excel-taulukoita. Järjestelmävaatimukset ovat
pieniä, ja valtaosa nykyisistä CRM-järjestelmistä pystyy tallentamaan tarvittavan tiedon
ongelmitta.
Analyysit: Kerättyä tietoa analysoidaan eri liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.
Erityishuomio IoC-mallissa on tarjousten voittamisen tai häviämisen juurisyiden
analysoinnissa. Kun juurisyiden analytiikkaan yhdistetään tarjousten voittoprosentin
analysointi eri tilanteista, ymmärretään tarkasti omat heikkoudet ja vahvuudet
kilpailutilannekohtaisesti. (Leijala ym., 2021)
Artikkelissa Leijala (2020) määrittelee, että analyysi jaetaan kahteen vaiheeseen: data- ja
prosessianalyysiin. Data-analyysilla on kriittinen rooli IoC-mallissa. Voittoprosentti on
IoC:n data-analyysin perusta, ja tulee varmistaa, että käytettävä kaava mittaa
myyntiprosessin

tehokkuutta.

Voittoprosenttia

kutsutaan

joskus

osumaprosentiksi, mutta peruslogiikka kaavalle on sama tai samanlainen.

muunto-

tai
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 − % =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∗ 100 %
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐻𝐻ä𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ä𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Kuvaaja 1. Voittoprosentin (en. Win Rate) laskukaava (mukaillen Leijala, 2020).
Voittoprosenttianalyysin lisäksi analysoidaan myynnin lopputuloksen syitä. Toisin
sanoen analysoimme ”vastauksia” (miksi voitimme tai hävisimme), sekä muuta myynnin
tapauskohtaista dataa, joiden tuloksena saamme ”sääntöjä”, toisin sanoen kuinka
voitamme ja mitkä ovat meidän etumme ja haittamme. Näin ollen IoC hyödyntää
tehokkaasti tekoälyn periaatteita ja logiikkaa.
Prosessianalyysi on yhtä tärkeä osa analytiikkaa. Ei riitä, että myyjä parantaa seuraavan
tarjouksen voiton todennäköisyyttä. Parannuksia tulee tehdä perustana olevaan
myyntiprosessiin, joiden avulla varmistetaan, että voittoprosentin avulla mitattu
kilpailukyky kehittyy seuraavalle tasolle (Leijala, 2020), ja hyödyistä tulee pysyviä.

Kuva 3. Osto-, myyntiprosessi ja jatkuva kehittäminen. (mukaillen Leijala, 2020)
(Leijala ym., 2021) määrittelevät, että myyntiä on perinteisesti johdettu vaiston ja
vahvojen mielipiteiden avulla. Kuitenkin moderni myynti vaatii sen johtamisen
perustuvan dataan sekä prosessin kehittämiseen. Online-liiketoiminnassa tämä jo
toteutuu, ja IoC:n avulla tämä uusi myynnin johtamiskeino ja -kulttuuri voidaan tuoda
laajalti B2B-bisnekseen.
Sovellukset: Sovellusten määrä on loputon, mutta niillä on sama tietolähde runkona, ja
näin ne noudattavat yhtenäistä mallia. Esimerkiksi myynnin kiinnostuksen kohteena on,
kuinka voittaa tarjous tai löytää kilpailijoiden heikkoudet, kun taas tuotehallinnan
kiinnostuksen kohteena on, kuinka parantaa tuotteen tai palvelun kilpailukykyä.
Hinnoittelutiimi taas haluaa analysoida kannattavuuden suhdetta voittoprosenttiin, ja
laatuorganisaation tai tuotannon kiinnostuksen kohteena on laadun tai toimituskyvyn
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rooli kilpailuvalttina. Tiedon analysoinnin lisäksi huomioidaan eri prosessien nykytilan
ja tehokkuuden analyysi tarjousten voittoprosentin optimoimiseksi.
Digitaalinen palvelu: Digitaalinen kojelauta tuo kilpailutiedon helposti ymmärrettävään
muotoon.

Kun

kojelauta

integroidaan

asiakkuusjärjestelmään,

saadaan

tuotua

reaaliaikainen palvelu. Esimerkiksi eilen Saksassa voitetun tarjouksen ja aamulla
Brasiliassa hävityn tarjouksen juurisyyanalyysit ovat reaaliaikaisesti hyödynnettävissä
Suomessa iltapäivällä jätettävään tarjoukseen. Vaikka reaaliaikaisuus on mahdollista,
valtaosalle yrityksistä riittää tiedon päivitys 1–3 kuukauden välein.
Voittoprosentin jatkuva kasvattaminen: IoC-mallissa mullistavinta on voittoprosentin
jatkuva kasvattaminen ja ns. sulkeutuva ympyrä päättyneiden ja avoimien tarjousten
välillä. Myyntiprosessista tulee jatkuvasti ja nopeasti parantuva: opitaan tekemään oikeita
asioita, oikeaan aikaan ja oikeaa kanavaa pitkin. Tämä jatkuvan oppimisen malli laajenee
vaivattomasti myös muille prosessialueille, ja yritys pystyy kilpailukykytietoon
pohjautuen jatkuvasti kehittämään prosessejaan niin, että ne tuovat asiakkaille heidän
ostokriteereihinsä perustuvaa lisäarvoa ja näin parantavat tulevien tarjousten
voittoprosenttia.
Tiedon laatu: Kuten kaikissa tietoon pohjautuvissa järjestelmissä, tiedon laatu vaikuttaa
sen

hyödyllisyyteen

100-prosenttista

virheettömyyttä

ei

tarvita,

mutta

mitä

oikeellisempaa tieto on, sitä enemmän voittoprosenttia on mahdollista parantaa. Riittävä
tilastollinen luotettavuus saavutetaan, jos yrityksellä on ~30 tarjousta vuodessa. Mikäli
tarjouksia on satoja tai tuhansia, hyödyt moninkertaistuvat, sillä kilpailukykyä voi
analysoida tarkemmin ja useammasta eri näkökulmasta. Tarkastelu voi kohdistua
esimerkiksi eri tuotteiden, markkinoiden tai niiden yhdistelmien kilpailukykyyn eri
kilpailijoita vastaan.
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3 CRM-JÄRJESTELMIEN JA IOC:N YHDISTÄMINEN
Tässä osiossa käsitellään tutkimuksen analyysivaihe, jossa kymmenestä suosituinta
asiakkuuksien hallintajärjestelmästä arvioidaan niiden tarjousten sulkemisen syiden
käsittely, analytiikkatyökalut, muokattavuus sekä yhdistettävyys kolmannen osapuolen
ohjelmistoihin.

3.1 Tutkimusmenetelmä
Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka keskittyy ymmärtämään yksittäisten kehysten
sisällä olevaa dynamiikkaa. Tapaustutkimukset voivat sisältää joko yksittäisen tai useita
tapauksia, sekä useita analyysin eri tasoja (Eisenhardt, 1989). Asiakassuhteiden
hallintajärjestelmiä arvioidaan strukturoidulla menetelmällä, sillä niiden arviointia varten
on koottu tietyt kysymykset sekä arviointikohteet, joiden kautta pyritään ymmärtämään
järjestelmien toimintaa ja muokattavuutta.
Arviointi kohdistui kymmeneen erilliseen asiakassuhteiden hallintajärjestelmään eli
CRM-järjestelmään, jotka valittiin yhdeksän eri julkisen listauksen perusteella. (CRM
vertailu | Ammattitason CRM järjestelmät vertailu ja hinnat, 2022; Viisi parasta CRMjärjestelmää, 2022; 20 Best CRM software of 2021 that you should know |
SurveySparrow, 2022; The Top 20 Most Popular CRM Software Solutions powered by
Capterra, 2022; Best CRM Software of 2022 - businessnewsdaily.com, 2022; Best CRM
Software Tools & Systems 2022 (Top 15 Comparison) | CRM.org, 2022; Best CRM
software for 2022 | TechRadar, 2022; 17 Best CRM Software of 2022 (Compared and
Reviewed), 2022; The Best CRM Software for 2022, 2022) Huomioitavana on
tutkimuksen ajankohta, joten listauksen luomiseen käytetyt lähteet ovat saattaneet
muuttua. Tutkimuksen kohteena olevat kymmenen järjestelmää valittiin niiden suosion
perusteella listauksissa, eli kuinka usein kyseinen järjestelmä on mainittu erillisissä
listauksissa. Lisäksi kohderyhmän valinnassa huomioitiin, että tutkimuksessa on mukana
sekä pienille, että isoille yrityksille soveliaita CRM-järjestelmiä. Tämä ei kuitenkaan
vaikuttanut kohderyhmän valintaan, sillä suurin osa CRM-järjestelmistä toimii sekä
pienille, että isoilla yrityksillä. Poikkeuksena kuitenkin on Microsoft Dynamics 365 järjestelmä, joka on lähtökohtaisesti toiminnaltaan kehitetty suuryritysten käyttöön.
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CRM-järjestelmät ovat oleellinen osa Internet of Competition -kehitysmallin käyttöä,
sillä ne toimivat tiedonlähteinä yrityksillä jatkuvan oppimisen ylläpitämiseksi.
Järjestelmistä on tavoitteena kerätä tiedot voitettujen ja hävittyjen tarjousten syistä osana
voittoprosenttianalyysiä.

Tämä

tiedonkeruu

pyritään

automatisoimaan

eli

hyväksikäyttämään tekoälyn periaatteita ja logiikkaa, jolloin kootusta materiaalista
pystytään erottamaan niin sanotusti sääntöjä voitetuille ja hävityille tarjouksille edistäen
siten jatkuvaa oppimista.
Tässä tutkimuksessa kohderyhmän järjestelmistä tutkitaan niiden analytiikkatyökaluja,
muokattavuutta ja olemassa olevia ominaisuuksia sekä linkittämistä esimerkiksi APIportaalien kautta tietokoneen keskusmuistin tai kolmannen osapuolen ohjelmiston
kanssa. Kohderyhmä on järjestetty niiden suosion perusteella aloittaen suosituimmasta
CRM-järjestelmästä.

3.2 CRM
3.2.1 Salesforce
Salesforce on Yhdysvalloista Kaliforniasta peräisin oleva ohjelmistoalan yritys, jonka
päätuotteena on Salesforce CRM-järjestelmä. Kyseinen järjestelmä on kohderyhmän
suosituin, sillä se löytyi jokaisesta aineistona käytetystä yhdeksästä listauksesta, ja
useimmiten kolmen parhaimman joukosta.
Salesforce sisältää valmiina ominaisuuksina häviämisen syyt. Syy valitaan monivalintana
valmiiksi annetusta listasta (ks. kuva 4). Voitolle ei pystytä valitsemaan syytä, vaan
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voitetun tarjouksen tiedot ovat tarkistettavissa (ks. kuva 5). Lisäksi järjestelmä sisältää
valmiina analytiikkatyökaluna häviämisen syyt eri hintaluokissa sekä win/loss ratio eli
voitettujen ja hävittyjen tarjousten määrän suhteen. Näistä työkaluista ensimmäinen on
toimiva osa häviämisen syiden analysointia, jälkimmäinen enemmän yleistä yrityksen
toiminnan tehokkuutta.
Kuva. Häviämisen syy.

Kuva 4. Voitetun tarjouksen sulkeminen.

Kuva 5. Analytiikkatyökalujen lisääminen.
Salesforce-järjestelmän suosio näkyy erityisesti sen muokattavuudessa. Järjestelmä antaa
valmiina työkaluna yleispätevän myyntiprosessin, joka sisältää olennaiset myynnin
vaiheet. Tämä prosessi ja sen vaiheet ovat muokattavissa esimerkiksi uusilla
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vaihekohtaisilla tehtävillä tai uusilla, omilla myynnin vaiheilla (ks. kuva 7 ja 8).
Järjestelmä muokkaaminen kuitenkin vaatii perusteellisempaa perehtymistä sen
hyödyntämiseksi, mutta ei vaadi esimerkiksi ohjelmointia. Ohjelmointia voi kuitenkin
hyödyntää esimerkiksi tiedonsiirrossa, sillä Salesforce sisältää laajat mahdollisuudet
tietokoneen keskusmuistin tai kolmannen osapuolen ohjelmistojen kanssa keskustelulle
API- eli Application Programming Interface -portaalin kautta. Tällä tavoin CRMjärjestelmästä pystytään tekemään automatisoitua tiedonsiirtoa esimerkiksi Excel- tai
muihin taulukko-ohjelmiin. (ks. CRM Software & Cloud Computing Solutions Salesforce EMEA, 2022)
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Kuva 6. Myyntiprosessin muokkaaminen.

Kuva 7. Myyntiprosessin vaiheen luominen.
3.2.2 Zoho CRM
Zoho on intialaisen liiketoiminnan työkaluihin painottuvan Zoho Corporativen kehittämä
ja tarjoama CRM-järjestelmä. Kyseinen järjestelmä jakaa sijoituksensa Hubspotin ja
Pipedriven kanssa esiintyen seitsemässä eri listauksessa vaihtelevin sijoituksin.
Zoho

CRM

-järjestelmä

sisältää

valmiina

ominaisuutena

häviämisen

syyt

myyntiprosessin suljettu häviönä -vaiheessa. Syyt merkitään tekstikenttään, eli valmiita
syitä häviölle ei ole annettu (ks. kuva 9). Voitetun tarjouksen sulkuvaiheessa ei merkitä
syytä, vaan tarjouksen tietoja voidaan muokata (ks. kuva 10). Analytiikan osalta sisältää
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paljon toimintaa kuvaavia analytiikkatyökaluja ja esimerkiksi tarjousten konversioasteen
mittarin. Työkalut ovat muokattavissa yrityksen toimintaa ja tarpeita vastaavaksi.
Kuva 8. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 9. Tarjouksen sulkeminen voitettuna.
Muokattavuuden

suhteen

automatisointiin

ja

Zoho

myyntiputken

sisältää

lähinnä

muokkaukseen,

mahdollisuudet
sekä

edellä

toiminnan
mainittuihin

analytiikkatyökalujen määrittelemiseen (ks. kuvat 11, 12 ja 13). Käyttäjä pystyy
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lisäämään uusia vaiheita myyntiputkeen, tai luomaan kokonaan uuden oman
myyntiputken, kun taas esimerkiksi voiton syiden lisääminen ei onnistu alustan omien
muokkausasetusten kautta. API-portaalin kautta Zoho pystytään yhdistämään kolmannen
osapuolen ohjelmistoihin tai käyttämään tiedonsiirrossa. (ks. Zoho - Cloud Software Suite
and SaaS Applications for Businesses, 2022)

Kuva 10. Uuden myyntiprosessin luonti.

Kuva 11. Uuden myyntiprosessivaiheen luonti.
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Kuva 12. Analytiikkatyökalun lisääminen.
3.2.3 Hubspot CRM
Hubspot CRM on yhdysvaltalaisen Hubspot-ohjelmistoyrityksen tuottama ja tarjoama
CRM-järjestelmä. Hubspot CRM esiintyy Zohon ja Pipedriven kanssa seitsemässä eri
aineistona käytetyssä listauksessa.
Hubspotin valmiina ominaisuutena myyntiputkessa on sekä voiton, että häviämisen syyt
tekstikenttinä (ks. kuvat 14 ja 15). Analytiikkatyökaluina on perinteiset myynnin tuloksia
käsittelevät työkalut sekä voittojen ja häviöiden suhde että hävittyjen tarjousten syiden
osuudet (ks. kuva 16). Työkaluja ei itse alustalla voi luoda, mutta API-portaalin avulla
tiedot voidaan siirtää esimerkiksi Excel-ohjelmaan, jossa voidaan tehdä tiedon syvempää
analysointia ja hyödyntämistä.
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Kuva 13. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 14. Tarjouksen sulkeminen voitettuna.
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Kuva 15. Analytiikkatyökalut.
Hubspot mahdollistaa myyntiputken ja sen ominaisuuksien muokkauksen omien
tarpeiden mukaiseksi (ks. kuvat 17–20). Ominaisuuksissa voi itse päättää, millaista
tietokenttää se hyödyntää, kuten teksti- tai monivalintakenttää (ks. kuva 18). APIavaimen kautta käyttäjä pystyy hallitsemaan tiedonsiirtoa eri alustojen välillä, esimerkiksi
linkitettyjen sähköpostitilien viestejä tai muita kolmannen osapuolen tietoja. (ks.
HubSpot | Inbound Marketing, Sales, and Service Software, 2022)

Kuva 16. Ominaisuuden perustiedot.
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Kuva 17. Ominaisuuden kenttätyyppi.

Kuva 18. Myyntiprosessin muokkaaminen.

Kuva 19. Myyntiprosessin vaiheen luonti.
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3.2.4 Pipedrive
Pipedrive on virolainen SaaS- eli Software as a Service -yritys, joka lähtökohtaisesti
tuottaa Pipedrive CRM-järjestelmää. Pipedrive esiintyi myös seitsemässä eri listauksessa.
Pipedrive järjestelmän analyysi on tehty Internet of Competition -mallin kehittäjän Antti
Leijalan toimesta ja seuraavat tiedot perustuvat Leijalan (2022) sähköpostilla lähettämään
koosteeseen.
Pipedrive ei sisällä suoraan valmiita tarjouksen sulkuvaiheita myyntiputkessa, vaan
tarjouksen sulkeminen tapahtuu sen tietojen kautta (ks. kuva 21). Voitoille ei määritellä
lähtökohtaisesti syitä, mutta alusta mahdollistaa sellaisen tietokentän lisäämisen
tarjouksen tietoihin, joihin voidaan sijoittaa voiton tarjouksen syyt. Järjestelmä käsittelee
häviön syyt. Analytiikan osalta Pipedrive tarjoaa tarjousten suoriutumiseen liittyvää
tietoa, kuten kauppojen konversiota, myytyjä tuotteita sekä kaupan kehitystä.

Kuva 20. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.
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Kuva 21. Tietokentän luominen.

Kuva 22. Tietokentän luominen.
Muokattavuuden kannalta Pipedrive antaa kaikki mahdollisuudet käyttäjälleen muokata
alustasta omien tarpeidensa mukainen (ks. kuvat 22 ja 23). Alustan käyttäminen
aloitetaan myyntiputken luomisesta, jossa Pipedrive antaa neljä valmista myyntiputken
vaihetta. Lisäksi Pipedrive sisältää API-avaimen, jonka kautta alusta saadaan yhdistettyä
muihin tiedonkäsittelyohjelmistoihin (ks. kuva 24). (ks. Myynninhallinta- ja CRMohjelmisto | Pipedrive, 2022)
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Kuva 23. API-portaali.
3.2.5 Insightly
Insightly on yhdysvaltalainen CRM-palvelualusta, joka tarjoaa kaupalliseen toimintaan
suunniteltuja ohjelmistoja. Insightly sijoittui listauksessa viidenneksi esiintyen kuudessa
eri listauksessa.
Insightly sisältää valmiina alustana tarjouksien voiton ja häviön syyt, joista molemmissa
on lähtökohtaisesti monivalintakenttänä 1–2 vaihtoehtoa valmiina (ks. 25–27).
Analytiikkatyökaluja järjestelmä tarjoaa yrityksen suorituskyvyn tunnuslukujen lisäksi
voittoprosentin sekä häviämisen syiden osuudet hävityistä tarjouksista (ks. kuva 28).

Kuva 24. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.
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Kuva 25. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 26. Tarjouksen sulkemien voitettuna.

Kuva 27. Analytiikkatyökalut.
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Alustan muokkaus antaa mahdollisuuden käsitellä myynnin putkea sekä aiemmin
mainitut voiton ja häviöiden syiden lisäämisen (ks. kuvat 29 ja 30). Lisäksi jokaiselle
vaiheelle voidaan luoda omat tehtävät, jotka listautuvat vaiheen kohdalle ja tulee
suoritettavaksi tarjouksen siirtyessä kyseiseen vaiheeseen (ks. kuva 31). API
ominaisuuksiltaan alusta tarjoaa samat kolmannen osapuolen ohjelmistojen liittämiseen
alustaan API-avaimen avulla. (ks. CRM Software CRM Platform Marketing Automation
| Insightly, 2022)

Kuva 28. Myyntiprosessin muokkaaminen.

Kuva 29. Myyntiprosessin sulkemisvaiheen syiden lisääminen.
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Kuva 30. Aktiviteettien luominen.
3.2.6 Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 on Microsoftin tuottama kokonaisvaltainen CRM- ja
toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunnattu erityisesti suuryritysten toimintaan.
Microsoft sijoittui listalla kuudenneksi tullessaan mainituksi neljässä eri listauksessa.
Alusta täyttää myös suuryritykselle osoitetun alustan kriteerit.
Valmiina ominaisuuksina Dynamics sisältää voiton ja häviön syyt myyntiputken
sulkuvaiheessa (ks. kuvat 32 ja 33). Analytiikan osalta löytyy yrityksen toiminnan
tuloksellisuuteen liittyvää analyysia, sekä häviämisen syyt ja niiden osuudet hävityistä
tarjouksista (ks. kuva 34).
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Kuva 31. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 32. Tarjouksen sulkeminen voitettuna.
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Kuva 33. Analytiikkatyökalut.
Dynamics mahdollistaa oman myyntiprosessin muokkauksen yrityksen omien tarpeiden
mukaiseksi, mutta voiton tai häviön syitä ei voi itse luoda (ks. Myyntiputki-kaavion ja
sen vaiheiden ymmärtäminen | Microsoft Docs, 2022). Voiton ja häviön kuvauksille
kuitenkin olemassa omat tekstikentät, sekä jokaisen tarjouksen tiedoissa omat
muistiinpanokohdat. Dynamics keskustelee sujuvasti muiden Microsoftin tuotteiden,
kuten Excelin kanssa, mutta myös muiden kolmannen osapuolen sovellusten
yhdistäminen on mahdollista API-avaimella. (ks. Business Applications | Microsoft
Dynamics 365, 2022)

Kuva 34. Myyntiprosessi.
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3.2.7 Zendesk
Zendesk on yhdysvaltalainen SaaS-yritys painottuen erityisesti asiakaspalvelun
ohjelmistoihin. Zendesk löytyi kaiken kaikkiaan kolmesta eri listauksesta pohjaaineistoina käytetyistä listauksista.
Zendesk on lähtökohtaisesti asiakaspalveluun keskittyvä CRM-alusta, jossa toiminta
perustuu asiakaskohtaisten tapausten selvittelyyn. Alustaa kerää kaiken tietyn
asiakastapauksen ja kyseisen asiakkaan kanssa käydyn kommunikoinnin yhdeksi
tietopaketiksi, sekä sisältää esimerkiksi sähköpostin ja chat-ominaisuuden (ks. kuva 36).
Alusta ei sisällä esimerkiksi myyntiputkea. Alusta ei keskity myyntiin, jolloin
kehitysmallin hyödyntäminen alustan kanssa ei ole optimaalisinta.

Kuva 35. Alustan käyttöliittymä.
Analytiikaltaan alusta keskittyy nimenomaan asiakaspalvelun onnistumisen lukuihin ja
muokattavuudeltaan

alustaan

voi

luoda

makroja

ja

automaatioita

toiminnan

nopeuttamiseksi. Lisäksi alusta voidaan yhdistää API-avaimella kolmannen osapuolen
alustoihin. (ks. Zendesk: Customer Service Software & Sales CRM | Best in 2022, 2022)
3.2.8 Apptivo
Apptivo on toiminnanohjaukseen ja asiakassuhteiden hallintaan painottuvia ohjelmistoja
tuottava yritys, joka tuottaa myös tässä tutkimuksessa käsiteltävän CRM-alustan. Myös
Apptivo löytyi kolmesta eri listauksesta.

38
Apptivo

sisältää

valmiina

ominaisuuksina

häviämisen

syiden

merkkauksen

monivalintakenttä, sekä tarkentavan tekstikentän. Voiton syitä alusta ei käsittele (ks.
kuvat 37 ja 38). Analyysityökaluja järjestelmä tarjoaa sekä voiton että häviöiden
analytiikan (ks. kuvat 39 ja 40). Näiden ohella alusta tarjoaa myös yrityksen toimintaa
kuvaavaa tietoa.

Kuva 36. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 37. Tarjouksen sulkeminen voitettuna.
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Kuva 38. Häviöiden analytiikka.

Kuva 39. Voittojen analytiikka.
Alusta mahdollistaa myyntiprosessin muokkaamisen ja häviämisen syiden lisäämisen
tarjouksen sulkemisvaiheeseen (ks. kuvat 42 ja 43). Jokainen tarjous kuitenkin sisältää
tekstikentän, johon voiton syyn voi tarvittaessa lisätä. API-avaimella alusta on
yhdistettävissä kolmannen osapuolen alustoihin. (ks. Apptivo - Cloud Business
Management Software Suite, 2022)
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Kuva 40. Myyntiprosessi.

Kuva 41. Myyntiprosessin vaiheen luominen.
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Kuva 42. Myyntiprosessin muokkaaminen.
3.2.9 Freshworks
Freshworks tuottaa ja ylläpitää asiakaspalveluun ja tiedonkäsittelyyn tarkoitettuja
ohjelmistoja, joista Freshsales CRM tarkasteltiin tässä tutkimuksessa. Freshsales oli
listattuna kolmessa eri listauksessa.
Valmiina ominaisuuksina alusta sisältää häviämisen syille monivalintakentän, kun tarjous
siirretään kyseiseen sulkuvaiheeseen (ks. kuva 44). Voiton syitä ei käsitellä ja
lähtökohtaisesti järjestelmä varmistaa tarjouksen sulkemisajankohdan (ks. kuva 45).
Analytiikan osalta alusta tarjoaa myynnin tuloksellisuuden sekä sen trendien analytiikkaa
perustuen yrityksen toimintaan.
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Kuva 43. Tarjouksen sulkeminen hävittynä.

Kuva 44. Tarjouksen sulkeminen voitettuna.
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Kuva 45. Analytiikkatyökalut.
Muokattavuudeltaan alusta mahdollistaa myyntiputken muokkauksen (ks. kuva 48 ja 49).
Vaiheita on helppo ja nopea lisätä suoraan tarjousnäkymästä. Uusien ominaisuuksien,
kuten voiton syiden lisääminen ei suoraan onnistu, mutta syyt voidaan kirjottaa
esimerkiksi tarjouskohtaiseen kuvaukseen. Häviämisen syitä on mahdollista lisätä. APIavaimen avulla saadaan ohjelmisto kommunikoimaan muiden ulkopuolisten alustojen
kanssa. (ks. Freshworks | Modern and Easy Customer and Employee Experience
Software, 2022)

Kuva 46. Myyntiprosessi.
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Kuva 47. Myyntiprosessin muokkaaminen.

Kuva 48. Myyntiprosessin vaiheiden muokkaaminen.
3.2.10 Keap / Infusionsoft
Keap, aiemmin tunnettu myös nimellä Infusionsoft, on erityisesti pienyrityksille
sähköpostimarkkinointia ja myynnin alustoja tarjoava ohjelmistoyritys, jonka yhtenä
tuotteena on Keap CRM-järjestelmä. Kyseinen järjestelmä esiintyi myös kolmesti eri
listauksissa. Keapsin analyysi ei sisällä kuvankaappauksia teknisistä syistä johtuen.
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Valmiita ominaisuuksia Keap tarjoaa häviämisen syyt monivalintakentän muodossa.
Analytiikan osalta alusta tarjoaa lähtökohtaisesti yrityksen toiminnan analyysia sekä
voiton ja häviön analyysia.
Muokattavuudeltaan Keap on nopea ja helppo, sillä uuden vaiheen myyntiputkeen voi
lisätä suoraan myyntinäkymästä. Uusien tietokenttien lisääminen suoraan ei onnistu,
mutta esimerkiksi voiton syyn voi kirjata tarjouksen tietokenttään. API-avaimen avulla
alusta voi keskustella ja siirtää tietoa muille kolmannen osapuolen alustoille. (ks. Keap®
(fka Infusionsoft) | CRM, Sales & Marketing Automation, 2022)
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4 POHDINTA
Työn tavoitteena oli selvittää tämänhetkisten kymmenen suosituimman asiakkuuksien
hallintajärjestelmien
tarkasteltiin

eli

CRM-järjestelmien

tapaustutkimuksen

kautta

toiminnallisuutta.
keskittyen

Toiminnallisuutta

järjestelmien

tarjousten

sulkemisvaiheen toimenpiteisiin, niiden muokattavuuteen, analytiikkatyökaluihin sekä
kolmannen osapuolen ohjelmistojen yhdistämistä tiedonsiirtoa varten. Kyseisiä
ominaisuuksia tutkittiin myynnin datalähtöisen kehittämisen Internet of Competition mallin implementoimiseksi, jonka hyödyntämiseen CRM-järjestelmät ovat olennainen
osa mallin tiedonhankintaan.
Internet of Competition -malli on kehitetty lähtökohtaisesti B2B-markkinoilla toimiville
yrityksille, vaikka useimmat tässäkin

tutkimuksessa kohderyhmänä toimineet

asiakassuhteiden hallintajärjestelmät ovat käytössä myös B2C-markkinoilla. Mallin
kannalta tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan nykytilaa suosituimpien järjestelmien
joukosta ja arvioimaan, kuinka valmiita järjestelmät ovat mallin implementoinnille.
Lähtökohtaisesti järjestelmiltä odotetaan mallin suhteen, että ne sisältävät riittävät
tiedonsiirto-, kuten API-portaalin tai analyysityökalut, joiden avulla saadaan käsiteltyä
eri tarjousten tietoja, sekä mahdollisuus merkata jokaisen tarjouksen kohdalle
sulkuvaiheessa syy sulkemiselle voitto- tai häviötilanteessa.
Yleiskatsauksensa yhdeksän kymmenestä alustasta ovat jo lähtökohtaisesti valmiita
mallin käyttöönotolle. Jokainen näistä yhdeksästä alusta täyttävät vähittäisvaatimukset,
jotka ovat riittävä kyky tiedonsiirrolle ja jonkinlainen kenttä suljetun tarjouksen voiton
tai häviön syylle. Suurin osa alustoista käsittelee valmiiksi jo häviön syitä, eli antaa niille
valmiin monivalintalistan, joista käyttäjä voi tarjousta sulkiessaan määritellä
perimmäisen syyn hävitylle tarjoukselle. Lisäksi analytiikkatyökaluissaan määrittelee
tietyn syyn osuutta kaikissa hävityissä tarjouksissa. Osa alustoista sisälsi vapaan
tekstikentän sulkemisen syylle tai monivalintakentän ohella vapaan tekstikentän syyn
tarkemmalle määrittelylle.
Muutamat alustat ovat ottaneet askeleen eteenpäin myös voiton syyn tarkastelussa, mutta
eivät suoraan sisältäneet vastaavia analytiikkatyökaluja, mitä häviön syille usein löytyi.
Näitä työkaluja ovat esimerkiksi syiden osuudet voitetuista tapauksesta. Yrityksen
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toiminnan kannalta on tärkeä tarkastella omien epäonnistumisen juurisyitä, mutta
nopeamman ja laajemman oppimisen kannalta on tärkeää myös tarkastella, miksi me juuri
onnistuimme. Yksittäistapauksien pohjalta kummassakin yhteydessä on vaikea määritellä
selvää sääntöä häviämiselle tai voittamiselle, mutta data-analytiikan tavoin jatkuvasti
kerätty tieto samasta perspektiivistä alkaa ajan myötä tuottamaan niin sanotusti sääntöjä,
joita voidaan hyödyntää jatkossa tarjouskilpailujen voittamiseksi. Sääntönä voi olla
esimerkiksi yksittäisen tietyn asiakkaan arvostama toiminta tarjousta antavassa
yrityksessä, jolloin sen korostaminen mahdollistaa paremman voiton todennäköisyyden
ja asiakkuuden jatkamisen tai uuden asiakkuuden muodostamisen.
Ongelmallisena

analytiikan

työkaluna

nähdään

myyntivaiheisiin

sidonnaiset

voittoprosentit, joita alustat, kuten Apptivo, tarjoaa käyttäjälleen. Tarjousten
voittomahdollisuus ei riipu siitä, kuinka pitkälle myyntiputkea tarjous kulkeutuu, vaan
sen kriteerien täyttymisestä. B2B-markkinoilla ostaminen perustuu 18 erilliseen
kriteeriin, joten lähtökohtaisesti myyntivaiheeseen sidonnainen voittoprosentti on
ennustamisen kannalta harhaanjohtava. Sinänsä vaihesidonnainen voittoprosentti
tarkasteltuna pitkällä aikavälillä voidaan osoittaa luotettavaksi, kun myyntiputken vaiheet
ja niiden sisältämät tiedot ovat selkeästi määriteltyjä. Alustat eivät kuitenkaan tarjoa
vaihtoehtoista myyntiputkea enempää myyntirakennetta sitä käyttävälle yritykselle,
mutta vaihesidonnaiset voittoprosentit ovat nähtävillä. Data-analytiikan periaatteita
noudattamalla kuitenkin voittoprosentit voidaan ottaa huomioon ennustamisessa, sillä
tarkoin määritelty tieto useasta eri lähteestä ja näkökulmasta samaan tutkimuskohteeseen
vahvistavat toinen toistaan.
Yksi alustoista, Zendesk, jäi osittain vaatimusten ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti alusta on
kehitetty ja tarkoitettu asiakaspalvelutoimintaan, kuten ongelmaratkaisua varten, missä
asiakkaan kanssa ollaan jatkuvasti yhteydessä ja pyritään ratkaisemaan jokin heidän
hankkimaansa tuotteeseen liittyvä ongelma. Järjestelmä ei siis painotu myynnin putken
ja toiminnan hallintaan samalla tavalla kuin muut tutkimuksen kohderyhmän järjestelmät,
mutta IoC-mallin hyödyntäminen voi olla mahdollista esimerkiksi tietynlaisten
ongelmien ja niiden yleisimpien ratkaisujen arvioinnissa, jolloin yritys arvioi niin
sanotusti voiton tai häviön syytä. Suosituksena kuitenkin on valita yritykselle
mieluummin

jokin

hallintajärjestelmä.

lähtökohtaisesti

myyntiin

tarkoitettu

asiakassuhteiden
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Internet of Competition -mallin kannalta tärkein havainto tutkimuksen tuloksissa on
tarvittavien kehitysprojektien puuttuvuus. Liian suuria muutoksia alustoille vaativa
kehitysmalli todennäköisesti jäisi useimmilta yrityksiltä ja palvelujen tarjoajilta
huomioimatta, jos näyttöä huomattaville hyödyille ei ole. Lisäksi suurin osa yrityksistä
toteuttaa jo jonkinlaista tiedonsiirtoa asiakassuhteiden hallintajärjestelmien ja kolmannen
osapuolen ohjelmistojen välillä, joten ainoat tarvittavat muutokset toimintaan ovat voiton
syiden lisääminen tarjousten sulkemisvaiheessa ja niiden riittävä analysointi sekä IoC
CAGR -arvon eli voittoprosentin jatkuva ylläpito ja seuranta.
Järjestelmäsuosituksien kannalta jokainen yhdeksästä toimivaksi todetusta alustasta on
suositeltavissa IoC-mallin implementointia varten, eli jo toimivan yrityksen ei kannata
lähteä vaihtamaan järjestelmäänsä toiseen, jos nykyinen tarjoaa riittävät puitteet syiden
merkkaamiselle. Tutkimuksen ajankohtana uuden ja aloittelevan yrityksen kannattaa
kuitenkin lähtökohtaisesti valita jokin alustoista, joka valmiiksi käsittelee voiton syitä,
kuten Hubspot tai Insightly. Myös Microsoft Dynamics 365 -järjestelmää voi suositella
käytettäväksi, mutta kyseinen alusta on tarkoitettu erityisesti suuryritysten käyttöön,
jolloin aloittelevan pienyrityksen ei kannata kuluttaa resurssejaan monimutkaisen ja
kalliin alustan käyttämiseen. Järjestelmistä, jotka eivät lähtökohtaisesti käsittele voiton
syitä, suosittelun saavat Salesforce muokattavuutensa ja toiminnallisuutensa puolesta,
sekä Pipedrive yksinkertaisuuden ja muokattavuutensa puolesta. Jokaisen alustan avulla
voidaan

toteuttaa

Internet

of

Competition

-kehitysmallin

Stack-rakenteen

ihmissensorivaihetta, jossa kerätään tietoa asiakkaan käyttäytymisestä, sekä kilpailun ja
markkinoiden muutoksista. (ks. Leijala ym., 2021)
Internet of Competition -mallin tavoitteena on tuoda B2B-markkinoille datalähtöistä
toimintaa ja kehittää mallin implementoineiden yritysten kilpailukykyä. Tutkimuksen
tuloksina löytyneet yhteydet tukemaan mallin tiedonkeruuta mahdollistavat siis mallin
implementoinnin. Tämän lisäksi mallin kautta pystytään toteuttamaan CRM-lähtöistä
strategiaa, missä myynti on toteutettu asiakaista ja heidän arvoistaan kerättyihin tietoihin.
Tällöin kehittyvät sekä asiakkaan kokema arvokokemus tarjouspäätöksensä suhteen, että
yrityksen datalähtöinen toiminta molempien osa-alueiden lähtökohtaisten periaatteiden
mukaisesti, eli asiakkaalle esitetyt tarjoukset perustuvat suoraan asiakkaan todellisiin
toiveisiin sekä tavoitteisiin, ja yritys tekee päätöksensä asiakkaista kerätyn datan
perusteella datalähtöisesti, eivätkä omien päätelmiin tai arvioihin perustuen.
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Voiton ja häviön syiden sekä niiden käsittelyn osalta toiminnan ja tulosten tarkkuuden
tehostamisen kannalta suositeltavissa on monivalintakentän käyttö. Tällöin tuotettu tieto
noudattaa

yhtenäisiä

sääntöjä,

sekä

tietokoneen

tekemä

tiedon

jaottelu

on

yksinkertaisempi toteuttaa, eikä yrityksen tarvitse luoda tiettyjä kirjoitussääntöjä syiden
merkitsemiselle. Kuitenkin jokainen tapaus on omanlaisensa, joten tekstikentän
hyödyntäminen on kannattavaa jokaisen syyn tietojen tarkentamisessa, jota voidaan
huomioida syiden analysoinnissa. Syiden keräämisen myötä voidaan myös laajentaa
monivalintavaihtoehtoja sitä mukaan, mitä useammin tietyt tarkat syyt toistuvat
tarjousten sulkemistilanteissa.
Voiton ja häviön syiden luomisessa kannattaa ottaa huomioon niiden yhdenmittaisuus.
B2B-ympäristössä ostaminen tapahtuu 18 eri kriteerin kautta, joten näistä yksittäisten
kriteerien täyttymättömyys voi johtaa tarjouksen häviämiseen. Toisaalta myös yksittäinen
kriteeri voi olla syy tarjouksen voittamiselle, jolloin tarjouksen hyväksynyt yritys on
kokenut kilpailevista tarjouksista yksittäisen tuottavan enemmän arvoa kuin muut esitetyt
tarjoukset. Yhteys siis tarjousten voittamisen ja häviämisen syillä on olennainen, ja se
tulee huomioida alustoille määriteltäessä syylistausta. Yhteismitallisuus vahvistaa myös
Internet of Competition -kehitysmallin käyttöä, sillä se ei ole tarjouksen lopputulokseen
sidonnainen, vaan se käsittelee sekä voitettuja että hävittyjä saman mallin mukaisesti (ks.
kuva 2).
Tutkimuksen merkittävimmät rajoitteet ovat yksittäisen henkilön toteuttama analyysi
järjestelmien toiminnasta. Vaikka tutkimuksessa analysoidut ominaisuudet olivat
yksinkertaisia ja helposti havainnoitavissa jokaisesta järjestelmästä, olisi tutkimuksen
laadun kannalta suotavampaa useamman henkilön tutustua järjestelmien toimintaan, sekä
hyödyntää tutkittujen järjestelmien kanssa aiemmin toimineiden osapuolien tietotaitoja.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen osalta rajoitteena on erityisesti myynnin
datalähtöisyys, sillä kyseinen aihe on tutkimuksen ajankohtana erittäin vähän tutkittu,
jolloin teoria tuli perustaa lähtökohtaisesti yksittäisten tutkijoiden tutkimuksiin,
näkökulmiin ja ajatuksiin.
Mahdollisena jatkotutkimuskohteena voisi olla mallin vaikutukset kilpailuun, kun useat
yritykset ovat implementoineet mallin omaan toimintaansa samalla markkina-alalla, sekä
mallin jatkokehittäminen; mitkä ovat seuraavat askeleet mallin kehittämiseksi vielä

50
pidemmälle uuden kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi jatkotutkimuskohteena voisi
olla mallin hyödyntäminen B2C-markkinoilla, mallin periaatteiden eli syiden analysointi
muun toiminnan kehittämisessä, sekä yleisesti datalähtöisen myynnin johtamisen
tutkimus.
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LIITTEET
Liite 1. Sulkemisen syiden käsittely
Nimi

Voiton

Häviön

syyt

syyt

Tekstikenttä Monivalintakenttä

Salesforce

x

Zoho

x

x

x

x

Hubspot

x

Pipedrive

x

x

x

Insightly

x

x

x

MS Dynamics

x

x

x

365
Zendesk
Apptivo

x

Freshworks

x

x

Keap /

x

x

Infusionsoft

x

x
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Liite 2. Alustojen muokattavuus
Nimi

Myyntiputki Syyt

Tekstikentän Monivalintakentän
lisääminen

Salesforce

x

x

Zoho

x

x

Hubspot

x

Pipedrive

x

x

Insightly

x

x

MS Dynamics

x

365
Zendesk
Apptivo

x

x

Freshworks

x

x

Keap /

x

Infusionsoft

lisääminen

x

x

x

x

x

x
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Liite 3. Alustojen listaus
Nimi

Listauskerrat

1.

Salesforce

9

2.

Zoho

7

3.

Hubspot

7

4.

Pipedrive

7

5.

Insightly

6

6.

MS Dynamics

4

7.

Zendesk

3

8.

Apptivo

3

9.

Freshworks

3

10.

Keap / Infusionsoft

3

