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eCRM - Asiakassuhteen hallinta elektronisessa liiketoiminnassa

Tutkielman tavoitteena oli tutkia sitä, minkälaista asiakassuhteen hallinta, CRM, voisi
sähköisessä maailmassa olla. Tutkielmassa tarkasteltiin sähköiseen liiketoimintaan
liittyvää käsitettä eCRM, eBusiness Customer Relationship Management ja haettiin
vastauksia seuraaviin kysymyksiin
•

muuttuko asiakassuhteen hallinta kaupan siirtyessä verkkoon

•

muinkälaisia mahdolliset muutokset ovat

•

minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on asiakassuhteen hallinnan järjestelmiin

•

kuinka eCRM-valmisohjelmatarjonta vastaa uusiin vaatimuksiin

Tutkielman viitekehykseksi asetettiin Christian Grönroosin asiakassuhteen
elinkaarimalli. Elinkaarimallin avulla tarkasteltiin asiakassuhteen hallintaa sekä
perinteisessä että elektronisessa liiketoiminnassa ja johdettiin vaatimukset
asiakassuhteen
hallinnan järjestelmille.
Lopuksi tarkasteltiin kotimaista
valmisohjelmistotarjontaa tutkielmassa asetettujen vaatimusten perusteella.
Tutkielmassa päädyttiin seuraavanlaisiin tuloksiin
•

asiakassuhteen hallinta ei sinällään muutu, sama viitekehys toimii sekä
perinteisessä että elektronisessa liiketoiminnassa

•

asiakkaan käyttäytyminen muuttuu: 24-tuntinen aukioloja maantieteellisten
esteiden poistuminen mahdollistavat helpomman asioinnin yrityksessä

•

muutokset kohdistuvat asiakashallinnan järjestelmiin: Intemet-kanavan
integraatio ja lisääntyvä tiedon määrä on hallittava

•

valmisohjelmistotarjonta kattaa kaiken muun paitsi suurten tietomassojen
käsittelytarpeen

Avainsanat
eCRM, CRM, asiakassuhteen hallinta, elektroninen liiketoiminta
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1. Johdanto

1.1 Taustaa

Markkinointiajattelun eri vaiheissa on päädytty viimeisten vuosikymmenten aikana
tilanteeseen, jossa asiakas on keskeisessä asemassa. Tässä ns. asiakassuuntaisessa tai
asiakaskeskeisessä markkinoinnissa eräs tavoitteista on ’tyytyväinen kanta-as iäkäs’
(Lampikoski et. ai., 25, 1989). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi
asiakas on se, joka tavalla tai toisella ohjaa yrityksen käyttäytymistä.

Kun yrityksen asiakkaita analysoidaan, huomataan, että juuri nämä kanta-asiakkaat
muodostavat usein melko suuren osan liikevaihdosta. Perinteisessä 20/80 -säännössä
tämä kiteytyy siten, että jopa 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta saattaa perustua
vain 20 prosenttiin sen asiakkaista. Yksinkertaistettuna ja asiakaskeskeisesti ajateltuna
tämä tarkoittaisi sitä, että kaikkien yrityksen asiakkaiden tulisi olla sen kantaasiakkaita. Näin ei kuitenkaan käytännössä voi olla. Yrityksen tulee siis pystyä
erottamaan

kaikista

asiakkaistaan

nämä

kallisarvoiset

kanta-asiakkaat

ja

samanaikaisesti pystyä huomioimaan myös muut asiakkaat. Kanta-asiakkaiden
erottaminen on tärkeätä oikea-aikaisten ja oikein kohdistettujen markkinoinnin
toimenpiteiden mahdollistamiseksi asiakassuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Kanta-asiakkaiden tärkeys synnyttää ainakin seuraavan kysymyksen: ”Kuinka erotan
kanta-asiakkaani muiden asiakkaiden joukosta ?” Tähän kysymykseen haetaan
vastauksia ajattelutavasta, joka on eräs nykyaikaisen markkinoinnin keskeisistä
käsitteistä, asiakassuhteiden hallinta. (Storbacka et. ai., 1999, 14). Eikä tämä käsite
ole jäänyt ainoastaan markkinoinnin puheenaiheeksi, vaan siitä on tullut vastaava
huomion kohde myös tietojärjestelmien parissa. Eräs tietojärjestelmien myynnin
tämän hetken menestysartikkeleista on CRM - Customer Relationship Management,
asiakassuhteiden

hallintajärjestelmä.

CRM-sovelluksia

on

rakennettu

vajaan

vuosikymmenen ajan vastaamaan kysymyksiin ’kuinka erotan parhaat asiakkaani
kaikista asiakkaistani’ ja ’kuinka hyödyn heistä’. Näiden järjestelmien rakentaminen
on ollut kuitenkin varsin aikaaviepää eikä järjestelmä yleensä valmistuessaan ole enää
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vastannut sitä tarkoitusta mitä varten se alunperin kehitettiin.( Storbacka et. ai., 120,
2000)

Kehityksen kulku teollisesta yhteiskunnasta informaation ja palveluiden yhteiskuntaan
pakotti aikanaan markkinointiajattelun muuttumaan. (Lampikoski et. ai., 31, 1989)
Nyt ollaan mielestäni vastaavanlaisessa tilanteessa.
elektroninen

liiketoiminta

eli

e-business

on

Internetin mahdollistama

tuonut

kanta-asiakkaiden

ja

asiakassuhteiden hallintaan uusia ulottuvuuksia ja pakottaa sekä markkinointiajattelun
että markkinoinnin tueksi kehitetyt tietojärjestelmät muuttumaan.

Internetin aikakaudella asiakkaiden odotukset ovat entisestään lisääntyneet erityisesti
palveluiden osalta ja yritykset ponnistelevat hallitakseen yhä kasvavaa asiakastiedon
määrää. Asiakaskeskeisyytensä korostamisesta huolimatta

yritykset keskittyvät

edelleenkin tuotteisiinsa. (Kalakota & Robinson, 109, 1999)

CRM on saanut rinnalleen uuden käsitteen, ECRM. Tällä tarkoitetaan asiakassuhteen
hallintaa e-busineksessa. Kun nykyiset CRM-järjestelmät monin paikoin vielä
takertelevat joko teknisten tai organisatoristen vaikeuksiensa kanssa, pitää yrityksen
samaan aikaan oppia hallitsemaan kokonaan uutta asiakkaiden käyttämää kanavaa.
Alkutaipaleensa vaikeuksista selvinneen e-busineksen arvioidaan lähteävän käyntiin
ja tulevan muuttamaan merkittävästi perinteisten kanavien asemaa.

Tuloksena on mielenkiintoinen tilanne: jokainen tulevaisuudestaan kiinnostunut
CRM-ohjelmistotoimittaja sisällyttää tuotteisiinsa ECRM-tuen tai -valmiuden (Webb,
2000, 2) ja yritykset hakevat pikaisia ratkaisuja e-busineksen myötä nopeasti
muuttuvan asiakassuhteen hallintaan (Peppers et. ai., 2001, 1). Näin ollaan tilanteessa,
jossa onnistuneita CRM-hankkeita yrityksissä on vähän ja onnistuneita e-business tarinoita on myös vähän. Menestyäkseen yrityksen pitää onnistua CRM:n ja ebusineksen yhdistämisessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Lisää paineita onnistumiseen
luo yksi perinteisen asiakassuhteen hallinnan ongelmista - asiakkaasta saatavien
tietojen hallinta. Uudessa elektronisessa maailmassa asiakkaista on saatavilla
enemmän tietoa joka on

jo valmiiksi elektronisessa muodossa. Kaikenkaikkiaan

odotukset on ladattu varsin korkealle.
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Edellä kuvatussa tilanteessa oikeiden ratkaisujen tekemiseksi on oltava selvillä, mitä
vaatimuksia Internet ja sen mahdollistama e-business asettavat asiakassuhteiden
hallinnalle. Tässä tutkielmassa haetaan noihin kysymyksiin vastauksia selvittämällä,
kuinka yhdistetään CRM ja e-business ja saadaan aikaan ECRM eli asiakassuhteiden
hallinta elektronisessa liiketoiminnassa.

1.2 Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella

elektroniseen liiketoimintaan eli e-

businekseen läheisesti liittyvää käsitettä nimeltään ECRM eli asiakassuhteiden
hallinta elektronisessa liiketoiminnassa. Tavoitteena on selvittää, minkälaista CRM
voisi elektronisessa maailmassa olla. Tutkielmassa haetaan vastauksia seuraaviin
kysymyksiin

•

muuttuuko asiakassuhteiden hallinta asiakkaiden siirtyessä verkkoon

•

millaisia nämä mahdolliset muutokset ovat

•

minkälaisia vaatimuksia mahdolliset muutokset aiheuttavat asiakassuhteiden
hallinnan taustalla oleville tietojärjestelmille

•

miten nykyinen CRM/ECRM -ohjelmistotarjonta vastaa näihin vaatimuksiin

1.3 Tutkielman rakenne

Aluksi määritellään asiakassuhteiden hallinnan teoreettiseksi kulmakiveksi Christian
Grönroosin malli asiakassuhteen elinkaaresta ja laajennetaan siitä tutkielmaan
prosesseja tukeva esitysmuoto. Tämän jälkeen käsitellään perinteinen asiakassuhteen
hallinta, CRM ja elektronisen kaupan asiakassuhteen hallinta, ECRM seuraavan
rakenteen mukaan

•

tausta ja historia

•

asiakassuhteen elinkaarimallin asettamat vaatimukset

•

prosessien uudistamisen asettamat vaatimukset
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Kun on tarkasteltu sekä perinteistä että uutta mallia asiakassuhteiden hallinnassa,
määritellään

millaisia

vaatimuksia

ne

asettavat

asiakassuhteiden

hallinnan

järjestelmille ja määritellään kriteerit mahdollista järjestelmän valintaa varten.

Koska toimiva CRM/ECRM vaatii tuekseen toimivan tietojärjestelmän, tutkielmassa
käsitellään asiakassuhteen hallintajärjestelmän toteutusta ja nykyistä CRM/ECRMohjelmistotarjontaa tutkielmassa määriteltyjen kriteerien avulla.

Tutkielman liitteessä käydään läpi oleellisimmat käsitteet ja lyhenteet ja niiden
määritelmät.

1.4 Tutkielman rajaukset

Internet on tämän tutkielman kirjoittamisen aikana muuttanut muotoaan ja sen käyttö
laajenee uusille kanaville. Mobiiliteknologia ja juuri aloittanut digi-tv lisäävät
Internetin ’asiakkaita’ koko ajan. Tässä tutkielmassa Internetillä tarkoitetaan lähinnä
perinteisen langallisen verkon muodostamaa kokonaisuutta.

Kummankin käsitteen (CRM ja ECRM) osalta e-business ja Internet ovat keskeisiä.
Tässä tutkielmassa pyritään pysyttelemään perusasioissa eikä esimerkiksi ebusineksen liiketoimintamallien syvempää analyysiä tai kauppapaikan rakentamista
oteta

tarkasteltaviksi.

Edelleen

Internetin

osalta

tarkastellaan

sen

suomia

mahdollisuuksia eikä sen taustalla olevaa tekniikkaa tai menetelmiä. Termejä otetaan
mukaan siinä määrin, että lukija pystyy ymmärtämään käsiteltävät asiat.

8

2. Asiakassuhteen elinkaarimalli

2.1 Asiakassuhteen elinkaarimallin tausta

Christian Grönroos tutki 1980-luvun alussa palvelujen markkinointia. Hän oli
huolissaan yritysten tavasta suhtautua asiakkaisiin jonkinlaisena ’abstraktina ilmiönä
tai massana, joka on aina läsnä jossakin’. Tämä suhtautuminen sai aikaan illuusion,
jonka mukaan asiakassuhteet syntyvät itsestään. (Grönroos, 162, 1990) Tänä päivänä
yrityksissä ongelma näyttää edelleen olevan ajankohtainen . Etsiskelyssään ratkaisuja
asiakassuhteen hallinnan ongelmiin yritykset hankkivat kiireessä päällekkäisiä ja
rinnakkaisia CRM-tuotteita ja näyttävät unohtavan asiakkaansa. (Peppers et. ai., 2001)

Grönroosin mukaan jokainen asiakas luo yritykseen tai myyjään asiakassuhteen, joka
ei synny itsestään, vaan on ansaittava. Asiakassuhteeseen on siten suhtauduttava
vakavasti ja tähän suhtautumiseen ja sitä helpottavaan analyysiin Grönroos kehitti
asiakassuhteen elinkaarimallin. Elinkaarimalli esittää yrityksen ja asiakkaan välisen
suhteen, asiakassuhteen, koostuvan erilaisista vaiheista. Kunkin vaiheen aikana
yrityksen tulee pystyä kohdistamaan asiakkaaseen kullekin vaiheelle sopivia ja kunkin
vaiheen vaatimia markkinoinnin toimenpiteitä. (Grönroos, 163, 1990)

2.2 Asiakassuhteen elinkaarimallin periaate

Asiakassuhteen elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa eli alkuvaiheessa asiakas ei vielä
tunne yritystä eikä tiedä ehkä mitään sen palveluista. Alkuvaiheen jälkeen syntyy
mahdollinen kiinnostus ja se johtaa asiakassuhteen elinkaaren toiseen vaiheeseen,
ostoprosessiin. Ostoprosessin myönteinen lopputulos saa aikaan ensimmäisen oston ja
asiakas

siirtyy

elinkaarellaan

kolmanteen

vaiheeseen

eli

kulutusprosessiin,

käyttövaiheeseen. Asiakassuhteen hallinnan kannalta tämän jälkeen seuraa kriittisin
vaihe eli mahdollinen uusintaostos, joka johtaa kanta-asiakassuhteen syntymiseen.
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Kuva 1 Asiakassuhteen elinkaarimalli

Lähde: Grönroos, 163, 1990
Kuviossa nähdään, kuinka jokaisen vaiheen välissä asiakas saattaa lähteä kaarelta tai
jäädä sille. Erityisen tärkeä kohta on ensimmäisen kierroksen kulutuksen ja seuraavan
kierroksen alkuvaiheen eli uusintaoston kohdalla. Tässä kriittisessä kohdassa asiakas
muuttuu tavallisesta asiakkaasta kanta-asiakkaaksi.

Kuviossa korostuu myös

asiakassuhteen hallinnan prosessiluonne. Jotta kaikkien vaiheiden tueksi pystyttäisiin
tarjoamaan sopivia markkinoinnin keinoja, ei riitä yhden senhetkisen vaiheen hallinta,
vaan on hallittava kokonaisuus asiakkaan kannalta. Seuraavaksi käydään läpi
asiakassuhteen elinkaarimallin eri vaiheiden ominaisuuksia ja niihin kuuluvia
markkinoinnin toimenpiteitä.
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2.3 Asiakassuhteen elinkaarimallin alkuvaihe

Tässä vaiheessa asiakas ei välttämättä tunne yritystä, sen tuotteita tai palveluita.
Yrityksen tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja tähän käytetään
perinteisen markkinoinnin keinoja. Kun halutaan saada aikaan kiinnostusta,
tietoisuutta ja mahdollista kokeilua, käytetään erilaista perinteistä mainontaa, esitteitä,
suoramainontaa,

myynninedistämistä ja suhdetoimintaa.

Tässä vaiheessa on

ensimmäistä kertaa mahdollista saada talteen tietoa tulevista asiakkaista.

2.4 Asiakassuhteen elinkaarimallin ostovaihe

Ostovaiheessa asiakas on kiinnostunut ja hänellä on myös jokin käsitys eli yrityksen
tuotteita tai palveluita koskevia odotuksia. Ostovaiheessa asiakkaan mielenkiinto
kanavoidaan myyntiin, luodaan lupauksia, saadaan aikaan päätös ja lopulta edessä on
totuuden hetki, ostotapahtuma. Epäonnistuminen totuuden hetkellä saattaa katkaista
koko asiakkuuden. Grönroosin mukaan onnistunut ostotapahtuma, myönteinen
totuuden hetki,

luo edellytykset yrityksen ja asiakkaan suhteen syntymiselle.

Ostovaiheessa tärkeitä seikkoja ovat henkilökohtainen myyntityö ja kontaktit.
Markkinoinnin keinot ovat yhdistelmä perinteistä ja vuorovaikutteista markkinointia.
Viimeistään ostovaiheessa asiakkaasta saadaan rekisteröityä perustietoja.

2.5 Asiakassuhteen elinkaarimallin kulutusvaihe

Tässä vaiheessa asiakas mittaa tuotteesta tai palvelusta annetut lupaukset, saa
kokemuksia ja arvioi. Vuorovaikutteisen markkinoinnin merkitys kasvaa vielä
tärkeämmäksi kuin totuuden hetkellä, joka on kestoltaan lyhyt. Uskollisuuden
syntyminen ja kulutusvaiheen lopussa oleva mahdollinen uusintaosto takaavat kantaasiakassuhteen

syntymisen.

Kanta-asiakkuuden

synnyttämiseksi

on

kyettävä

hyödyntämään aikaisemmista vaiheista kerättyä asiakastietoa ja kerättävä sitä edelleen
yhä paremman kuvan saamiseksi asiakkaista.
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2.6 Yhteenveto - asiakassuhteen elinkaari ja asiakassuhteen hallinta

Jokainen vaihe asiakassuhteen elinkaarella on tärkeä. Asiakas voi lähteä koska
tahansa ja mistä syystä tahansa kaarelta ja tällöin asiakkuus lakkaa. Jotta jokaisessa
vaiheessa pystytään parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen, asiakassuhteen hallinnan
on pystyttävä tarjoamaan laadukasta ja ajantasaista eli oikeata ja konsistenttia
informaatiota asiakkaasta kussakin elinkaaren vaiheessa - siis koko ajan. Ideaalisessa
tilanteessa kaikkien asiakkaasta talletettujen tietojen tulee olla jatkuvasti oikeita ja
ajantasaisia, koska asiakas voi siirtyä elinkaarella eteenpäin hyvin nopeasti tai hyvin
hitaasti. Jos suuressa yrityksessä asiakkaan elinkaaren eri vaiheissa kontaktina on aina
eri henkilö, asetetaan tällaiselle asiakassuhteen hallintajärjestelmälle vaatimuksia,
joita yleensä asetetaan koko yrityksen toiminnanohjausjärjestelmille. Kaiken tulee
lähteä liikkeelle yrityksen perustavasta liike-ideasta, sen mahdollistavat prosessit
tulevat olla kaikkien osallisten tiedossa ja kaikki siinä oleva tieto tulee olla kaikkien
osallisten käytössä.

2.7 Asiakassuhteen elinkaarimalli - prosessikuvaus

Oheisessa kuvassa (Kuva 2) asiakassuhteen elinkaari on esitetty poikkeavassa
muodossa jotta saadaan paremmin esiin sen taustalla oleva prosessi.

Kuva 2 Asiakassuhteen elinkaarimallin prosessi

Asiakastietojen hallinta ja analysointi

12

Asiakassuhteen hallinnan kokonaisuus rakentuu

1. asiakassuhteen elinkaaresta
2. yrityksen asiakashallinnan prosessista
3. asiakastiedon hallinta-ja analysointijärjestelmästä

Asiakassuhteen elinkaari on kuvattu asiakkaan prosessina. Yrityksessä asiakkaan
prosessia vastaa asiakashallinnan prosessi, joka koostuu prosessin osallisista ja tiedon
välitysjärjestelmästä. Yrityksen asiakashallinnan prosessia tukee asiakastietojen
hallinta ja analysointi.
Muutokset asiakkaan prosessissa heijastuvat yrityksen asiakashallinnan prosesseihin
ja edelleen sitä tukevaan asiakashallinnan järjestelmään. Kuvassa 2 yrityksen
asiakashallinnan prosessi on kuvattu kolmiulotteisena putkena. Tämä kuvastaa sitä,
että prosessissa oleva asiakkaalla on useita ajallisia dimensioita - nykyhetkessä,
menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Jokainen osallinen, esimerkiksi myyjä, joka on
soittamassa vanhalle asiakkaalleen ja kytkeytyy asiakashallinann järjestelmään,
pääsee prosessin ’putkeen’ ja saa siten välittömästi käyttöönsä kaiken oleellisen
informaation asiakkaastaan. Yrityksen prosessia voidaan siten ajatella myös
informaation välityskanavana, jossa tulee olla koko ajan oikeata ja ajantasaista tietoa
asiakkaista.
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3. CRM-ajattelutavan kehittyminen ja CRM-järjestelmät

3.1 CRM-ajattelutavan kehittyminen

3.1.1 Markkinointiajattelun muuttuminen

Markkinointiajattelun kehityksessä voidaan nähdä muutamia selvästi toisistaan
erottuvia jaksoja. Yleensä käytetään seuraavaa nelijakoa:

•

tuotantosuuntainen kausi

•

myyntisuuntainen kausi

•

kysyntäsuuntainen kausi

•

asiakassuuntainen tai asiakaskeskeinen kausi

Nämä jaksot ovat toisaalta kronologisia, toisaalta taas ajasta riippumatttomia.
Tuotantosuuntainen

kausi

vallitsi

1900-luvun

alusta

1950-luvulle

saakka.

Myyntisuuntaista markkinointia harrastettiin 1960-luvun loppuun saakka. Tänäkin
päivänä

on

yrityksiä,

joiden

markkinointi

perustuu

myyntisuuntaiseen markkinointiajatteluun, vaikka tuon

täysin

tuotanto-

tai

aika on jo kaukana

takanapäin. Voidaan siis ajatella, että nämä jaksot ovat kronologisia kunkin yrityksen
kehitystä tarkasteltaessa. Viimeisten vuosikymmenten aikana, 1980-luvulta alkaen,
markkinointi

on

selkeästi

ollut

asiakassuuntautunutta

tai

asiakaskeskeistä.

Kysyntäsuuntautuneella kaudella yrityksen tuotantoa saatettiin muuttaa asiakkaiden
toiveiden

mukaiseksi

ja

markkinointia

alettiin

ajatella

kokonaisvaltaisena

tapahtumaketjuna. Asiakaskeskeinen ajattelu toi tähän jo muuttuneeseen ajatteluun
lisää pontta ja ajatuksena on, että itse asiassa koko yrityksen toiminta ohjautuu
asiakkaasta lähtien. (Lampikoski et ai., 22 - 28, 1989)
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3.1.2 Ensimmäiset asiakassuhteen hallinnan tueksi kehitetyt tietojärjestelmät

Kun

asiakkaan

merkitys

korostui,

alettiin

kehittää

myös

tietojärjestelmiä

asiakassuhteen hallintaan. Ensimmäiset tällaiset sovellukset kehitettiin pääasiassa
valmistavien yritysten huoltohenkilöstön tueksi. Tyypillisiä toimintoja olivat help
desk- ja asiakaskäyntien kirjaaminen. Nämä järjestelmät tai sovellukset toimivat
kuitenkin erillisinä yrityksen sisällä. Integraation puutteesta huolimatta järjestelmät
paransivat asiakaspalvelua ja siten asiakastyytyväisyyttä. Menestyksestä innostuneena
myös markkinointi ja myynti kehittivät omia järjestelmiään tukemaan omia
toimintojaan. Näin saivat alkunsa mm. call centerit, joiden kautta saatiin hoidettua
suurienkin asiakasmäärien kontaktit. (Storbacka et. ah, 138, 2000)

3.1.3 Kanta-asiakas - key account

Kun asiakaskeskeisyys rupesi hallitsemaan markkinointia, alkoi yrityksiä kiinnostaa
tämä uusi suunnanmäärääjä. Kun yritykset hieman analysoivat asiakkaitaan, ne
huomasivat, että suuren osan yrityksen liikevaihdosta muodostaa pieni joukko kaikista
asiakkaista. Edelleen asiakkaita analysoitaessa selvisi, että asiakaskunta jakautuu
erittäin kannattaviin, kannattaviin ja jopa täysin kannattamattomin asiakkaisiin. Kun
yritys oli vielä pieni, asiakkaiden hallinta oli luonnollista ja helppoa. Yrittäjä tunsi
mahdollisesti henkilökohtaisesti kaikki asiakkaansa ja siten myöskin ’paremmat
asiakkaansa’. Mutta kun yrityksen koko kas voi, oli yhä hankalampaa erottaa
kasvavasta asiakasjoukosta nämä parhaat, toistuvasti ostavat asiakkaat. Kantaasiakkaiden havaittiin olevan yrityksen toiminnan selkäranka.

Markkinoinnissa vakiintuneen peukalosäännön mukaan uuden asiakkaan hankkiminen
on kalliimpaa kuin olemassaolevan asiakkaan pitäminen ja poislähteneen asiakkaan
takaisinsaaminen on erittäin paljon kalliimpaa kuin nykyisten asiakkaiden pitäminen
tyytyväisinä. Lisäksi nykyisille asiakkaille uusien tuotteiden myyminen on helpompaa
kuin kokonaan uusille asiakkaille. Perusteet asiakkuuden hallinnan tärkeyteen olivat
selviä.
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3.1.4 Myynnin johtamisesta asiakkuuksien johtamiseen

Tätä keskeisiin asiakkaisiin perustuvaa ajatusta ovat kehittäneet kotimaiset tutkijat.
Käsite ’Strategisten asiakkuuksien johtaminen’ on itse asiassa suurempi kokonaisuus,
johon CRM liittyy yhtenä sen ratkaisun osana. Asiakkuuksien johtamisessa ei pyritä
maksimoimaan yksittäisistä ostoista saatavia tuottoja, vaan pyritään pääsemään
pitkäaikaiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Tämän ajattelun mukaan yritykset
ohjataan siirtymään myynnin johtamisesta asiakkuuksien johtamiseen. Strategisten
asiakkuuksien johtamisen päätavoitteena on lisätä tuottoja

•

kasvattamalla

asiakkuuksien

nykyisiä

kassavirtoja

(esim.

lisä-

ja

ristiinmyynti),
•

aikaistamalla kassavirtoja tarjoamalla uusia tuotteita ja palveluita nykyisille
asiakkaille

•

pienentämällä

asiakkuuden

lakkaamisen

riskiä

kehittämällä

sidoksia

asiakkaisiin järjestelmällisesti
Tämän uuden ajattelun toteutuksen mahdollistajina nähdään mm. CRM-välineiden
kehittyminen ja Internetin mahdollistama tehokas tiedonjako. (Storbacka et. ah, 15 16, 2000)

3.1.5 CRM-ajattelun alkuvaiheet ja ensimmäiset CRM-järjestelmät

Kuten edellä on osoitettu, asiakaskeskeinen ajattelu muuttaa yrityksen toiminnan
lähtökohdan. Tapahtumaketjuajattelu toi lisäksi mukanaan prosessilähtöisen ajattelun
periaatteet. Usein prosessiajattelun hankaluutena on juuri pidetty tätä ajattelun
suunnan keikautusta - länsimaisen tavan mukaan kirjoitamme, luemme ja
ajattelemme vasemmalta oikealle. Prosessien ja asiakaskeskeisen ajattelun mukaan
suunta kääntyy ja sen mukana muuttuu moni asia. Siksi onkin käynyt niin, että vaikka
nykyaikaisen markkinoinnin periaatteissa asiakas on keskeinen tekijä, harva yritys
todella tuntee asiakkaansa (Liautaud, 135, 2000).
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Kun

asiakaskontaktien, help deskien ja huollon erillisjärjestelmien välinen

disintegraatio havaittiin, yritettiin aluksi kehittää suuria kokonaisjärjestelmiä. Näiden
ensimmäisten

CRM-järjestelmien

tavoitteena oli

integroida toisinaan kaikki

mahdolliset asiakkaiden hoitoon liittyvät järjestelmät. Seurauksena oli usein
pitkäaikaisia projekteja ja niiden tuloksena joustamattomia järjestelmiä, jotka olivat
valmistuttuaan ajastaan jäljessä. Seuraava looginen toimenpide oli keskittyä
asiakastietojen sijaintipaikkojen, suurten tietokantojen yhdistämiseen. Näissäkin
hankkeissa päädyttiin samanlaiseen lopputulokseen. Kehittäminen vei liian kauan
aikaa jotta tulokset olisivat olleet enää käyttökelpoisia. Viivästymiseen vaikutti myös
yritysten tapa rakentaa koko järjestelmä alusta saakka itse. Toisaalta, itse
rakentamiseen yrityksiä rohkaisi varhaisten CRM-tuotteiden heikko menestys. (Chase,
1,2000)

3.1.6 Uusi CRM-ajattelu ja uudet CRM-järjestelmät

Kun uusia CRM-järjestelmiä tai -tuotteita alettiin kehittää 1990-luvun puolivälissä,
oltiin tilanteessa, jossa yrityksillä oli asiakkaistaan jo kohtalaisen paljon tietoa. Tiedot
saattoivat olla hajallaan, mutta tekniikka oli kehittynyt ja järjestelmien integrointi oli
helpompaa. Projekteissa tunnistettiin teknologian ohella myös yrityskulttuurin
vaikutukset näin laajoissa projekteissa. Oppia tähän oli saatu ERP-järjestelmien
kokonaisvaltaisista toteutuksista ja liiketoimintaprosessien uudistamisesta. Toisaalta,
paineet asiakkuuden hallintaan olivat kasvaneet. Asiakassuhteiden hallinnan avulla
ajateltiin pystyvän erottumaan kilpailijoista (Jobber, 96 - 98, 1998 ja Kalakota &
Robinson, 110, 2001a). Asiakassuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa myynnille oli
saatava ajantasaista tietoa asiakkaasta. Erityisen tärkeää tätä tietoa oli saada
elinkaaren siinä vaiheessa, jossa asiakas tuli ostamaan uudelleen ja syntyi pysyvä
asiakassuhde, kanta-asiakassuhde. (Lampikoski et ai., 236 - 238, 1989)

Nykyaikainen CRM-ajattelu pitääkin sisällään paljon enemmän kuin pelkän
asiakastietojen

integroinnin.

Projekteihin

on

otettu

mukaan

oppeja

liiketoimintaprosessien uudistamisesta, alkaen yrityksen tavoitteista, ylimmän johdon
tuesta ja käyttäjien sitouttamisesta ja avoimesta tiedottamisesta. Kun asiakastietojen
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integrointi on tehty, on vuorossa tietojen analysointi. Integroidut tiedot jalostetaan
asiakastiedosta
asiakaspalvelun

asiakkuustiedoksi
automatisoinnissa,

ja

edelleen

käytettäväksi

asiakkuussuunnitelmien

myynnin

ja

laadinnassa

ja

asiakkuuksien seurannassa. (Storbacka et. ai., 140 - 145, 2000)

3.2 CRM-järjestelmät

3.2.1 Asiakassuhteen elinkaari ja markkinointikeinot

Kun asiakassuhteen elinkaarimalli ja CRM-järjestelmien eri osat yhdistetään, saadaan
esiin eri vaiheissa toteutettavat markkinoinnin toimenpiteet ja niiden tukena olevat
CRM-jäijestelmän osasovellukset. CRM:n osasovellusten luokittelu perustuu Gartner
Groupin CRM-sovellusaluejakoon. (www.gartner.com/init)

3.2.1.1 Asiakassuhteen elinkaaren alkuvaihe
Alkuvaiheessa perinteiset markkinoinnin keinot, mainonta, kampanjointi, Sales
Promotion ja Public Relations -toimet ovat avainasemassa. Niiden tukena CRMjärjestelmästä pitää löytyä seuraavia komponentteja:
•

markkinoinnin automaatio (technology-enabled marketing)
o tiedon siistaus (data cleansing)
o tiedon analysointi (data analysis)
o sisällönhallinta (content management)
o kampanjahallinta (campaign management)

Markkinoinnin automaatiossa tiedon siistaus eli puhdistaminen tarkoittaa esimerkiksi
osoitetietojen

oikeellisuuden

tarkistamista

(postinumerot)

tai

asiakastietojen

oikeellisuuden tarkistamista (asiakasrekisterin asiakastunnukset) sekä ajantasalle
saattamista (vanhentuneiden ja poistuneiden hävittäminen). Tiedon analysointi pitää
sisällään operatiivisen tiedon ja asiakastiedon yhdistämisen sekä jalostamisen
markkinoinnin käyttöön sopivaksi. Sisällönhallinta on markkinointiviestinnän eli
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sanoman yhdenmukaistamista, esimerkiksi www-sivustojen tai kampanjoiden sisällön
hallintaa. Kampanjanhallinta CRM-järjestelmässä tarkoittaa kampanjoiden luomista,
kampanjoiden kohderyhmien poimintaa, kohderyhmien analysointia, oikeiden
osoitetietojen liittämistä poimittuihin tietoihin sekä lopuksi kampanjan tulosten
tallentamista ja analysointia. Asiakassuhteen elinkaaren alkuvaiheessa saatava tieto
mahdollisista tulevista asiakkaista helpottaa työtä tulevissa vaiheissa, joten kaikki
mahdollinen tieto on saatava talteen.

3.2.1.2 Asiakassuhteen elinkaaren ostovaihe

Asiakassuhteen elinkaaren ostovaiheen aikana henkilökohtainen myyntityö nousee
merkittävään asemaan. Sitä tukemassa CRM-järjestelmässä pitää olla seuraavia
komponentteja:

•

myynnin automaatio (technology enabled selling)
o myynti (field sales)
o ostovaiheet (order-entry, inventory)
о back-office integraatio

Myynnin automaation tulee mahdollistaa asiakkaan ostohistorian perustaminen ja
täydentäminen

sekä

uusien

asiakkaiden

osalta

asiakkaiden

perustaminen

asiakastietojärjestelmään, myynnin eri vaiheiden (tilaus, toimitus jne.) hallinta ja
yrityksen sisäinen myynti. Järjestelmän tulee tukea myyntityötä mm. erilaisilla
ajanseurannan järjestelmillä, asiakasrekistereillä, kirjeenvaihdon seurannalla jne.
Tässä vaiheessa saadaan ensimmäiset todelliset asiakastiedot ellei niitä ole saatu
asiakassuhteen elinkaaren alkuvaiheessa.
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3.2.1.3 Asiakassuhteen elinkaaren kukitusvaihe

Kun asiakas on ostanut tuotteen, on tärkeätä ettei häntä unohdeta. Kaikki asiakkaan
aloittamat kontaktit on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti. Lisäksi on pyrittävä
itsenäiseen yhteydenottoon vaikka asiakas ei oltaisikaan yritykseen mitään yhteyttä.
Näitä toimenpiteitä varten CRMistä tulee löytyä seuraavia komponentteja:

•

asiakaspalvelut (customer service and support)
o puheluiden käsittely (call management)
o Internetiä

hyödyntävät

asiakaspalvelujärjestelmät

(intemet-based

customer service suites)
o yleiset asiakaskontaktit (contact centers)

Asiakaspalveluissa call management on pelkästään puheluiden hallintaa esimerkiksi
call centerin avulla. Contact management kattaa kaikki asiakaskontaktit postin,
sähköpostin ja Internetin kautta. Kulutusvaiheessa asiakastiedon analysointi ja hallinta
ovat tärkeässä asemassa. Tällöin luodaan asiakkaista profiileja mahdollisen
ostokäyttäytymisen selvittämiseksi. Yhteydenottojen varalta pidetään kaikki tiedot
jatkuvasti ajantasalla.

3.3 Liiketoimintaprosessien uudistaminen ja CRM-jäijestelmät

Ylläolevien teknisten tai järjestelmävaatimusten toteutuminen ei takaa onnistumista
asiakassuhteen hallinnassa. Useimmat markkinoilla olevat järjestelmät ja yrityksissä
rakennetut järjestelmät pitävät sisällään perustoiminnot asiakas- ja osoiterekistereistä
myynnin ja markkinoinnin seurantaan. Tämä ei kuitenkaan riitä, koska pelkät
järjestelmät eivät saa yrityksessä työskenteleviä motivoiduksi käyttämään näitä
järjestelmiä. Koska kyse on asiakkaiden prosessien ymmärtämisestä ja yrityksen
omien

prosessien

kehittämisestä

kehittämisessä otettava

huomioon

niitä

vastaamaan,

on

CRM-järjestelmien

myös liiketoimintaprosessien

periaatteita. (Peppers et. ai., 2001).
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uudistamisen

3.4 Yhteenveto CRM-ajattelusta ja CRM-jäijestelmistä

Tässä kappaleessa käytiin läpi CRM-ajattelun taustaa, yhdistettiin asiakassuhteen
elinkaarimalli ja CRM-järjestelmän osasovellukset ja saatiin siten esiin niitä seikkoja,
joita

Grönroosin

hallintajärjestelmälle.

elinkaarimalli

asettaa

toimivalle

asiakassuhteen

Lopuksi todettiin, että pelkkä tekninen järjestelmä ei takaa

onnistunutta CRM-kokonaisuutta, vaan onnistuminen vaaatii myös asiakkaan ja
yrityksen prosessien yhteensovittamista.

Oleellisia seikkoja on kaksi:

•

CRM-järjestelmässä tulee olla oleelliset osasovellukset markkinoinnin
toimenpiteiden tueksi

•

yrityksen liiketoiminnan prosessit on määritelty tukemaan asiakassuhteen
hallintaa

Ilman kunnollista prosessien määrittelyä vaarana on joutua tilanteeseen, jossa
yrityksen asiakassuhteen hallinta yritetään hoitaa joukolla erilaisia tuotteita ja
ratkaisuja, joissa tärkein eli asiakas unohtuu. Kuvassa 5 on koottu yhteen
asiakassuhteen

elinkaarimalli

ja

sen

tueksi

vaadittavia

asiakassuhteen

hallintajärjestelmän komponentteja.
Kuva 5 Asiakassuhteen elinkaarimalli ja CRM-järjestelmän osat

kulutus

alkuvaihe

kampanj ahallinta

myynti

support

sisällönhallinta

tilaukseet

customer care

tiedonhallinta

back-office

(call center)
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4. ECRM eli CRM-ajattelu elektronisessa liiketoiminnassa

Kun edellä olevassa kappaleessa käsiteltiin asiakassuhteen hallintaa, puhuttiin ns.
perinteisistä yrityksistä ja niiden perinteisistä asiakkaista. Tällöin kontaktit asiakkaan
ja yrityksen välillä olivat joko henkilökohtaisia tapaamisia, puhelinkeskusteluja tai
kirjeenvaihtoa. Tässä luvussa siirrytään tarkastelemaan e-businesta eli elektronista
liiketoimintaa, jossa kontaktit ovat Internetissä.

4.1 ECRM-käsitteen taustaa

4.1.1 Internetiä hyödyntävä liiketoiminta

Internet sai alkunsa 1960-luvulla ja muuttui yhdestä verkosta verkostoksi 1970luvulla.

Internetin

suosion

lopullisen

kasvun

mahdollisti

Intemet-selainten

yleistyminen. Verkostoon kytkeytyneiden tietokoneiden määrällä mitattuna suosio
kasvoi 1990-luvulla eksponentiaalisesti. Varsinainen kaupallistuminen, e-business, on
sulautumassa osaksi normaalia liiketoimintaa. (Fallenstein & Wood, 7- 15, 2000)

Viime vuosina tapahtuneista e-business -konkursseista huolimatta kuluttajien
odotetaan edelleenkin siirtyvän verkkoon. (Vesa, 2001)

Internetin, intranetien ja extranetien yleistymisen myötä myös niiden avulla käytävä
kauppa on yleistynyt. Yksinkertaisimmillaan e-business määritellään elektroniseksi eli
sähköiseksi liiketoiminnaksi. Siihen katsotaan kuuluvaksi hyödykkeiden tai fyysisten
tuotteiden kauppa sekä aineettomien hyödykkeiden kuten informaation kauppa. Kun
kaupankäynnin ja markkinoinnin vaiheet, kuten mainonta, tilaus, maksaminen ja
toimituksen tuki hoidetaan esimerkiksi Internetin välityksellä, on kyse e-busineksesta.
(Timmers, 3-5, 1999)
Fallenstein ja Wood määrittelevät e-commerce -käsitteen seuraavasti: ‘e-commerce
tarkoittaa ostajiien ja myyjien välistä tapahtumaketjua jonka osat toteutetaan
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Internetin tai intranetin välityksellä selvissä osto- tai myyntiaikeissa’. (Fallenstein &
Wood, 1, 2000)

IBM otti e-business -käsiteen käyttöön vuonna 1997 ja määritteli sen seuraavasti: ’ebusiness tarkoittaa Internetin mahdollistamaa turvallista, joustavaa, helppoa ja
tehokasta tapaa integroida yrityksen keskeisen liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät
lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille’. (Amor, 7, 2000)

E-business on kasvanut 1970-luvun EDI-ajoista ja sen käyttö kasvaa edelleen
Internetin helppokäyttöisyyden ja ennenkaikkea työasemissa olevien selainten
yleistymisen ansiosta. (Fallenstein & Wood, 1, 2000)

4.1.2 e-busineksen yleiset perustelut

Kun e-businessta tai siihen ryhtymistä perustellaan yrityksessä, taustalla on yleensä
yksi tai useampia seuraavista tekijöistä. Lueteltujen syiden joukko ei ole kattava, vaan
luettelo ryhmittäin perustekijöistä, joiden voidaan katsoa olevan motivaattoreina kun
yritys on pohtimassa Internetiä uutena kanavana.
1. Välitön, reaaliaikainen yhteys, joka on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa.
Selainohjelmia tukeva palvelin on yleensä päällä koko ajan ja yleensä verkon
liikenteen rajoittamat palvelimen palvelut ovat käytössä välittömästi. Näin
saadaan

aikaan

ympärivuorokautinen

palvelu

riippumatta esimerkiksi

aikavyöhykkeistä.

2. Globaalisuus ja lokaalisuus. Internet mahdollistaa sekä globaalin että lokaalin
ratkaisun.

3. Digitaalisuus. Kaikkea digitaalista tietoa voidaan muokata, tallentaa ja siirtää
helposti.

Digitaalisuus

liittyy

puolestaan

läheisesti

multimediaan

käytännössä yhteys voi sisältää mitä tahansa tietoa äänestä kuvaan.
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4. Intranet, extranet ja Internet. Intranetin avulla luodaan yrityksen sisäinen
verkosto, jonka sisällä voi jakaa tietoa luotettavasti ja helposti. Sisäistä
verkostoa voidaan laajentaa ottamalla mukaan kumppaneita ja jopa asiakkaita
ja muodostaa täten extranet. Tällöin osa yrityksen sisäisestä verkosta avataan
kumppaneille

muodostamalla

yhteistyöplatformeja,

joilla

esimerkiksi

asiakkaat voivat osallistua yrityksen toimintaan aikaisempaa läheisemmin.

(Timmers, 7 - 19, 1999)

4.1.3 Asiakasssuhteen hallinnan merkitys e-busineksessa

Asiakkaiden uskollisuus ja lojaalisuus on eräs tärkeimmistä tekijöistä, jotka
vaikuttavat e-busineksen kannattavuuteen. Kanta-asiakkaiden tuomia etuja yritykselle
ovat mm. tasaisena pysyvä liikevaihto, sekä lisääntyvien ostojen että uusien kantaasiakkaiden synnyttämien kontaktien luoma kasvu ja kanta-asiakkaiden maksama
hyvä pemshinta tuotteista. Kanta-asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteistaan
keskimääräistä enemmän verrattuna uusiin asiakkaisiin, jotka eivät vielä tunne
yritystä tai sen tuotteita, (mm. Seybold & Marshak, 52-55, 1998)
Nykyisen asiakkaan säilyttäminen on huomattavasti edullisempaa kuin uusien
hankkiminen. Nykyisten asiakkaiden säilyttämiseksi yrityksen on tunnettava
asiakkaansa, seurattava heidän tekemisiään verkossa ja rakennettava asiakasprofiileja
markkinoinnin keinojen tehostamiseksi. (Tieman, 164- 172, 2000)

Ellei yritys tunne asiakkaidensa arvoa, sen on vaikea määritellä miten kohdistaa
markkinoinnin eri keinoja. Jos kaikkia asiakkaita kohdellaan samalla tavalla, osaan
asiakkaista kohdistetaan raskaita liikainvestointeja kun taas toiset asiakkaat
aliarvioidaan. (Berson et.ah, 233 - 236,1999)

Perinteisessä

liiketoiminnassa

korostettiin

asiakkaan

keskeisestä

Elektronisessa liiketoiminnassa elinehto on asiakkaiden tunteminen.
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asemaa.

4.1.4 Liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset — neljäs kanava

Perinteisessä kaupankäynnissä asiakkaan ja yrityksen välillä oli kolme kanavaa, joka
on kuvattu alla olevassa kuvassa 3.

ASIAKKAAT

PUHELU

TAPAAMINEN

POSTI

KDHT AAMISKANAVAT

ASIAKKUUSTIETÜJEN YHDISTÄMINEN

TUOTANTO, MARKKINOINTI, MYYNTI, YLLÄPITO JA TUKI

Kuva 3 Asiakassuhteen hallinta perinteisillä kanavilla
(lähteet: Storbacka et. ah, 150, 2000 ja Amor, 37 - 38, 2000)

Perinteisessä

kaupankäynnissä

asiakkaat

olivat

kontakteissa

toimittajaan

henkilökohtaisisten tapaamisten, puhelimen tai postin välityksellä. Näistä kontakteista
saatuja tietoja voitiin yhdistellä ja tietoja oli mahdollista jalostaa edelleen esimerkiksi
markkinoinnin, myynnin ja huollon kaltaisten järjestelmien tarpeisiin.
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Uudessa sähköisen kaupankäynnin mallissa kanavia tulee yksi lisää kuvan 4
osoittamalla tavalla.

ASIAKKAAT

TAPAAMINEN

INTERNET

PUHELU

POSTI

KDHTAAMISKANAVAT

ASIAKKUUSTIETOJEN YHDISTÄMINEN

TUOTANTO, MARKKINOINTI, MYYNTI, YLLÄPITO JA TUKI

Kuva 4 Asiakassuhteen hallinta Internetin jälkeen
(lähteet: Storbacka et. ai., 150, 2000 ja Amor, 37 - 38, 2000)
Uuden Internetiä hyödyntävän kanavan tulo ei näytä vaikutukseltaan kovin suurelta.
Uuden kanavan hallinta merkitsee kuitenkin suurta joukkoa muutoksia.

4.1.5 Liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset - uusi asiakas

Uusien asiakassuhteiden solmininen oli eräs niistä tavoitteista, joihin yritykset
pyrkivät Internetin käytön avulla. Intemet-kanavan kautta hankittu asiakas poikkeaa
kuitenkin perinteisen kaupankäynnin asiakkaasta. Uusi, Internetiä käyttävä asiakas
saattaa käydä yrityksessä koska tahansa, saattaa osallistua jopa valmistusprosessiin ja
kertoa pyytämättä toiveitaan uusien tuotteiden suhteen. Mutta yhtä helposti Internetin
kautta tullut asiakas voi kadota samassa silmänräpäyksessä missä on saapunut, saattaa
jättää täyden ostoskorin taakseen ja häipyä rahoineen. Uusia asiakkaita saattaa olla
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tuhansia ja seuraavassa hetkessä on taas tyhjää. Melkoinen haaste yrittäjälle, joka
haluaa tyytyväisiä kanta-asiakkaita. (Harmon et. ai., 64, 2001)

Jos yrittäjä oli tottunut asioimaan perinteisiä kanavia käyttävien asiakkaiden kanssa,
uusisita Internetiä hyödyntävistä asiakkaista ei tuntunut saavan minkäänlaista otetta.
Millainen oli tavallinen kiireetön päivä yrityksen www-sivuilla ? Kuinka paljon
asiakkaita kävi ? Mistä he olivat kiinnostuneita ?

Siegel

jakaa

elektronisen

kaupan

www-sivustojen

asiakkaat

aloittelijoihin,

välisarjalaisiin ja ammattilaisiin. Aloittelijat ovat sivustolla ensimmäistä kertaa, he
saapuvat jonkin hakukoneen sivulta tietoa saadakseen eivätkä ole vielä tilaamassa
mitään. Välisarj alaiset tekevät ensimmäisiä ostojaan ja ovat siten jo tekemisissä itse
yityksen kanssa. Ammattilaiset ovat sivuston vakiokäyttäjiä ja siten eräänlaisia kantaasiakkaita. Saadakseen aloittelijasta välisarj alaisen ja välisarj alaisesta edelleen
ammattilaisen yrityksen yrityksen on kyettävä tunnistamaan heidät eri vaiheissa.
Siegerin jako on samankaltainen Grönroosin asiakassuhteen elinkaarimallin vaiheiden
kanssa. Näyttäisi siltä, että elinkaarimallia voidaan hyödyntää myös sähköistä
liiketoimintaa tarkasteltaessa. (Siegel, 32-39, 1999 ja Grönroos, 132, 1990)

4.1.6 Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset

4.1.6.1 Tiedon määrän kasvu

Aikaisemmin asiakkaalla ori kolme kanavaa, joiden värityksellä hän saattoi olla
yhteydessä toimittajaan. Henkilökohtainen tapaaminen ei aiheuttanut suurta tietojen
tallennustarvetta henkilötasolla. Jos henkilöasiakkaita ori pieni määrä, ei tarvittu
erillistä tietojen tallennusta, vaan myyjä tallensi tarvittavat tiedot tapaamishetkellä.
Kun kontakteja ottavien asiakkaiden määrä kasvoi ja kontakti saattoi tulla puhelimitse
tai

postin

kautta,

puhelinkontaktien

saattoi

olla

hoitamiseen

tarpeen
ryhdyttiin

pitää

yllä

käyttämään

asiakasrekisteriä.
call

centeriä,

Kun
tuli

asiakasrekisterin ylläpitäminen yhä tärkeämmäksi. Tähän ori syynä myös se, että
kontaktit eivät olleet enää pelkästään myymiseen liittyviä. Call centerin kautta tuli
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myös muita kontakteja asiakkailta, kuten huoltoa, ylläpitoa ja muita asioita koskevia
tiedusteluja. (Storbacka et.ai, 138, 2000)

Kun Internet uutena asiointikanavana astuu kuvaan mukaan, kolmen peruskanavan
rinnalle tulee yksi lisää. Vaikutus tapahtumamäärien kasvuun on suurempi. Kun
Internetin kaltainen kanava aukeaa, asiakkailla on pääsy toimittajan kontaktipintoihin
ympäri vuorokauden kaikkialta missä tietoverkko on käytettävissä. Jo tähän mennessä
Internetin käyttöönotto on aiheuttunut tapahtumamäärien kasvua, joka asettaa tiedon
fyysiselle tallennukselle uusia vaatimuksia. Kun Intemet-kanavan kautta tulevia
tapahtumia käsitellään, on varauduttava kertaluokkaa suurempiin tietomääriin kuin
mitä tällä hetkellä on jopa varsin suurissa asiakasjärjestelmissä. (Liautaud, 43 - 47 ja
165,2000)

4.1.6.2 Järjestelmien integroinnin vaikeutuminen

Call centereiden myötä tapahtuneiden asiakkaiden kontaktipintojen määrä kasvusta
seurasi erillisten asiakasrekistereiden synty. Kullakin toiminnolla oli erillinen
kontaktipinta ja kontaktipintaa tukeva tietojärjestelmä. Erillisten asiakasrekisterien
vaiheessa oli hyvin yleistä, että yrityksillä oli lukuisia tiedon saarekkeita, joiden
yhdistämistä yritettiin ensimmäisillä CRM-järjestelmillä. Yhdistämisyritys johti
yleensä epäonnistuneisiin

hankkeisiin.

Nykyisen

käsityksen

mukaan

CRM-

järjestelmien toetuteus on kokonaisvaltainen projekti, jossa integroidaan yrityksen eri
toimintoja aivan kuten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotoissa. Toimintojen
integraatio on saamassa Intemet-kanavn vuoksi uusia piirteitä. Juuri kun ensimmäiset
onnistuneet CRM-järjestelmät oli kyetty kehittämään, tuli tarpeelliseksi kyetä
integroimaan

olemassaoleviin

asiakashallinnan

järjestelmiin

valtaisa

määrä

asiakastietoa, joka yritykseen tulee Internetin välityksellä läpi vuorokauden.
(Storbacka et.ai, 140, 2000)
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4.1.6.3 Internet-kanavan kautta saatavan tiedon laatu

Kun asiakastietoja tallennettiin erillisiin järjestelmiin, hankaluutena oli yhdistellä
esimerkiksi eri järjestelmien tietoja. Vaikka tiedot olivat peräisin eri järjestelmistä,
etuna oli kuitenkin se, että tiedot oli tallennettu yrityksessä. Tietojen käyttäjät
saattoivat jossain määrin olettaa, että tiedot olivat kvalifioituja. Tallennuksen aikana
tiedon laadun tasoa nostettiin erilaisilla tarkistuksilla. Tietojen integrointi oli
kuitenkin hankalaa ja yhdistämisessä onnistuttiin uudistamalla koko ajattelu ja sen
taustalla oleva prosessi. Kun Internet-kanava integroidaan CRM-kokonaisuuteen,
joudutaan ottamaan kantaa sekä tapahtumamäärien kasvuun että verkon kautta tulevan
tiedon laatuun.

Intemet-kanavasta saatavat tiedot voidaan jakaa kahteen luokkaan sen mukaan, mitä
asiakas yrityksen www-sivustoilla tekee:

•

asiakas kirjautuu sisään yrityksen järjestelmään omalla tunnuksellaan

•

asiakas käy ’katselemassa’ www-sivuja kirjautumatta sisään järjestelmään

Käyttäjän näkökulmasta tässä perusjaossa ilmenee yksi Internetin oleellisista
ominaisuuksista: Käyttäjä voi liikkua Internetissä paikasta toiseen miltei täysin
anonyyminä tai muulla kuin omalla nimellään. Niin halutessaan asiakas voi vierailla
yrityksessä jättämättä
asiakkaan

tiedot

itsestään
voidaan

yksiselitteistä
integroida

tunnistetta.
esimerkiksi

Sisäänkirjautuneen
asiakasrekisteriin.

Sisäänkirjautumattomien joukossa on valtava määrä mahdollisia asiakkaita, joita ei
saa jättää huomiotta. Haasteena on saada kontakti ko. asiakkaisiin.

Tietojärjestelmien näkökulmasta mahdollisuus olla kirjautumatta järjestelmään
tarkoittaa sitä, että joudutaan keräämään ja tallettamaan paljon tietoa. Tehtävää
hankaloittaa se, että tieto on usein muodossa, jossa sitä ei ole edes tarkoitettu
analysoitavaksi. Näin on asian laita esimerkiksi nk. lokitiedostojen suhteen. Web
serverin keräämä lokitiedosto, nk. web-log, on yksi tärkeimmistä tiedon lähteistä kun
analysoidaan

www-sivustojen

käyttöä.
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Tämä

lokitiedosto

sisältää

tietyn

selainpalvelimen kaikki tapahtumat eli asiakkaiden käynnit yrityksen wwwsivustoilla. Tapahtumamäärät voivat olla suuria tietosisällön ollessa jalostamatonta,
raakaa lokitietoa.

4.1.6.4 Tietojen tallennukseen ja analysointiin käytettävän ajan rajallisuus

Koska yrityksen www-sivustot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden, edellisessä
kappaleessa mainittujen lokitietojen säilyttäminen on mahdotonta ilman säilytysajan
määrittämistä. Säilytysaika voidaan määritellä siten, että lokitietoa kerätään tietyltä
ajanjaksolta (esimerkiksi tunti, kuusi tuntia, vuorokausi, viikko) ja sen jälkeen tiedot
joko tuhotaan tai ainakin muunnetaan muotoon, jossa niiden tallentaminen on
halvempaa (kompressointi tai arkistointi). Ajanjakson pituus määräytyy sen
perusteella, kuinka paljon lokitietoa kertyy ja toisaalta sen perusteella kuinka paljon
tietoa kannattaa kustannusmielessä tallentaa.

Jos lokitietoja talletetaan esimerkiksi kymmeneen tiedostoon ja jokainen tiedosto
sisältää lokietietoa yhden tunnin ajalta, on yhden tällaisen tiedoston elinikä yhdeksän
tuntia. Yhdeksän tunnin ’aikaikkunassa’ on siten kyettävä käsittelemään ja
jalostamaan yhden tiedoston kaikki tiedot. Kun kaikkiaan yhdeksää tiedostoa
käsitellään rinnakkain, aikaikkunan rajallisuus aiheuttaa paineita tietojärjestelmille ja
niiden suunnittelulle.
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4.2 eCRM-järjestelmät

4.2.1 Asiakassuhteen elinkaari e-busineksessa

Asiakassuhteen elinkaarimalli kuvattiin tutkielman ensimmäisessä kappaleessa. Kun
Grönroos esitti mallin, käsitteellisesti tarkoitettiin asiakasta, joka eri kontaktipintojen
kautta ottaa yhteyttä yritykseen. Jos tarkastellaan vain verkossa tapahtuvaa sähköistä
liiketoimintaa,

ovat

asiakkaan

kontaktipinnat

Internetissä.

Jos

tarkastellaan

jonkinlaista välimuotoa, hybridiä, ovat kontaktipinnat sekoitus perinteisiä ja uusia
kontaktipintoja. Elinkaarimallin kannalta kontaktipinta ei näyttäisi olevan oleellinen
tekijä.
Asiakassuhteen elinkaarimalli ei muutu miksikään sen mukaan missä kauppaa
käydään. Samat perusvaiheet muodostavat elinkaaren. Siegelin mukaan sähköisessä
kaupassa asiakas siirtyy eri kehitysvaiheesta toiseen ja Grönroosin mukaan asiakas
siirtyy elinkaarella vaiheesta toiseen (Siegel, 39, 1999 ja Grönroos, 126, 1990).
Puhtaaseen e-kauppaan liittyy muutamia asiakassuhteen elinkaaren kannalta oleellisia
asioita. Ensinnäkin, kuten edellisissä kappaleissa osoitettiin, asiakas on muuttunut.
Asiakas saattaa käydä sähköisesä liikkeessä koska tahansa kenenkään sitä
huomaamatta ja lähteä pois yhtä vähin äänin. Toinen muuttunut asia on asiakkaiden
tai kävijöiden potentiaalinen lukumäärä, jossa voi lisäksi tapahtua huomattavia
vaihteluita äärimmäisyydestä toiseen. Myös asiakkaista saatavilla olevan tiedon määrä
moninkertaistuu.
Asioinnin helppous ja asiakkaiden määrän kasvu lyhentävät ja nopeuttavat elinkaarta.
Vaiheet

seuraavat

siten

toisiaan

nopeammin ja

markkinointitoimenpiteiden

kohdistaminen vaatii entistä nopeampaa reagointia. Kun asiointi helpottuu, helpottuu
samalla elinkaarelta lähteminen. Totuuden hetkien määrä lisääntyy. Tässä luvussa
käydään läpi asiakassuhteen elinkaari e-busineksen näkökulmasta, samoin kuin
elinkaaren vaiheet ja niihin liittyvät markkinoinnin toimenpiteet.
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4.2.1.1 Asiakassuhteen elinkaaren alkuvaihe

Alkuvaiheen perinteisten markkinoinnin toimenpiteiden suorittaminen (mainonta ja
suoramainonta, materiaalit, näkyvyys) muuttuu Internetissä sähköiseen muotoon.
Sisällönhallinta on www-sivustojen suunnittelua ja toteutusta. Mainonta on joko
omien www-sivustojen tekoa tai muiden sivustoilla mainostamista. Oikeiden
kumppaneiden valinta on oleellinen osa markkinointia. Internetissä olevan wwwsivuston kiinnostavuuden kanssa samanarvoinen ominaisuus on sivujen toimivuus ja
ajantasaisuus. Huonosti toimiva ja silti kiinnostava sivusto menettää kävijänsä heikon
toimivuuden tai vanhentuneiden linkkien myötä. Jos yritys mainostaa sekä verkossa
että perinteisillä kanavilla, on eCRM-järjestelmän pystyttävä hallitsemaan kumpaakin
kanavaa. (Tieman, 120 - 125, 2000)
Yksi eroista perinteiseen CRM:n on se, että eCRM on heti alusta saakka tekemisissä
potentiaalisen

asiakastiedon

kanssa.

Lisäksi

tiedot

ovat

valmiina oikeassa

(elektronisessa) muodossa. Sivustoilla tulisi olla aina mahdollisuus interaktiiviseen
toimintaan (kyselyt, palautteet, arvostelut) ja sitä myötä asiakastiedon saamiseen.
(Tieman, 177, 2000)

4.2.1.2 Asiakassuhteen elinkaaren ostovaihe

Ostovaiheessa eli totuuden hetkellä Internet näyttäisi pidentävän elikaarta verrattuna
tavalliseen kauppaan,

koska maksamiseen

liittyvät varmennukset pitkittävät

ostotapahtumaa. Verkon kautta tapahtuva ostaminen ja erityisesti maksaminen ovat
herkkiä verkon avoimuuden takia. Yrityksen eCRM-järjestelmän tulee olla osa
operatiivista järjestelmää, jolla

pystytään tarjoamaan asiakkaalle luotettava ja

helppokäyttöinen kanava. Totuuden hetkellä kukaan ei ole asiakkaan kanssa suorassa
kontaktissa.

Interaktiivisuus

jätetään

järjestelmän

varaan.

Toimivuus

ja

toiminnallisuus ovat tärkeitä, samoin asiakkaan identifioiminen maksutapahtuman
yhteydessä ja

yhdistäminen

mahdollisiin

sivustoilla. (Tieman, 80 - 83 ja 183 - 184, 2000)
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aikaisempiin

käynteihin

yrityksen

4.2.1.3 Asiakassuhteen elinkaaren kukitusvaihe

Kulutusprosessin aikana verkkokauppa pääsee oikeuksiinsa. Ostanut asiakas on
rekisteröity asiakastie tietoa ja asiakkaan vieraillessa www-sivustoilla jokainen käynti
voidaan tallettaa. Tällöin eCRM-järjestelmän osana oleva asiakastietojen hallinta ja
analysointi liitettynä oikeisiin kampanjanhallinnan välineisiin on merkittävässä
asemassa. Asiakkaan houkutteleminen kanta-asiakkaaksi on helpompaa hyvin
hoidetulla eCRM-järjestelmällä kuin perinteisessä maailmassa, koska asiakas saa
suorittaa päätöksenteon ja mahdollisten tietojen antamisen kaikessa rauhassa ja
omassa yksityisyydessään silloin kun hänelle parhaiten sopii. (Seybold, & Marshak,
52, 1998)

4.2.1.4 eCRM-järjestelmät

Edellä kuvatuissa elinkaarimallin vaiheissa eCRM-järjestelmän osasovellukset ovat
periaatteessa samoja kuin CRM-järjestelmissä. Yhtenä peruserona CRM-järjestelmiin
on Intemet-kanavan integrointi eCRM-järjestelmiin. (Lee & Tuck, 2, 2001).
Integroinnilla tarkoitetaan sekä Intemet-kanavan kautta tulevien tapahtumien
käsittelyä

eCRM-järjestelmissä

että

Intemet-kanavan

hyödyntämistä

eCRM-

järjestelmien käytössä. Intemet-kanavan integroinnin lisäksi eCRM-järjestelmistä
tulee

löytyä

välineet

www-sivustojen

sisällön

tuottamiseen,

elektroniseen

maksamiseen ja tietoturvaan. (Tiernan, 47 - 48, 1998)

4.3 Liiketoimintaprosessien suunnittelujaeCRM-järjestelmät

Kuten kappaleessa 2.3 todettiin, CRM-ajattelussa on kyse asiakkaiden prosessien
ymmärtämisestä ja yrityksen omien prosessien kehittämisestä niitä vastaamaan.
eCRM-järjestelmien kehittämisessä on myös huomioitava liiketoimintaprosessien
uudistamisen periaatteet. Uutta yritystä pemstettaessa on aluksi määriteltävä
liiketoiminnan prosessit ja sen jälkeen rakennettava järjestelmät niiden tueksi. Mikäli
on kyse nykyisen liiketoiminnan muuttamisesta e-businekseksi, on tärkeätä, että
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nykyiset prosessit käydään läpi uuden liiketoiminann kannalta. (Seybold & Marshak,
33-38, 1998 ja Peppers, 1,2001)

4.4 Yhteenveto eCRM-ajattelusta

Tässä kappaleessa tarkasteltiin Internetiä ja sen mahdollistamaa elektronista kauppaa.
Internet todettiin uudeksi voimakkaasti kasvavaksi kanavaksi, johon kaupankäynti
siirtyy. Internetiä hyödyntävän kaupan mukana syntyy uudenlainen asiakas. Uuden
asiakkaan lisäksi Internet-kanavan vaikutuksena liiketoimintaan on uusi neljäs
kontaktipinta aikaisempien rinnalle. Internet-kanavan vaikutuksia asiakassuhteen
hallinnan järjestelmiin ovat tiedon määrän kasvu, Internet-kanavan kautta saatavan
asiakastiedon sisällön parantaminen ja Internet-kanavan integrointi asiakassuhteen
hallinnan järjestelmiin.
Asiakassuhteen elinkaarimallin todettiin toimivan myös kaupankäynnin siirtyessä
Internetiin.
Liiketoimintaprosessien uudistaminen asiakaslähtöisiksi todettiin tärkeäksi tekijäksi
eCRM-järjestelmän kehittämisessä.
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5. Hyvä eCRM-ratkaisu

Kahdessa

edellisessä

kappaleessa

käsiteltiin

CRM-

ja

eCRM-järjestelmiä

asiakassuhteen elinkaarimallin avulla. Tässä kappaleessa kootaan yhteen edellisten
kappaleiden tulokset ja määritellään kattavan asiakassuhteen hallinnan ratkaisun
ominaisuuksia.

5.1 Hyvän CRM-ratkaisun ominaisuuksia

Kun tutkielmassa käsiteltiin perinteisen kaupan asiakassuhteen hallintaa, päädyttiin
siihen, että CRM-järjestelmässä tulee olla kaikki osasovellukset, joita tarvitaan
markkinoinnin toimenpiteiden suorittamiseksi asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.
Toinen tärkeä johtopäätös oli se, että yrityksen liiketoimintaprosessit on saatava
vastaamaan

asiakkkaiden

asiakassuhteen

prosesseja.

elinkaarimallin

Tutkielman

ensimmäisen

kappaleen

määriteltiin

yrityksen

prosessikuvauksessa

asiakashallinnan prosessit tukemaan asiakkaan prosesseja ja edelleen kehitettiin
yrityksen asiakastiedon hallinnan järjestelmät tukemaan yrityksen asiakashallinnan
prosesseja. Yrityksen asiakastiedon hallinnan järjestelmä on siten riippuvainen
yrityksen asiakkaista. Koska yritysten asiakkaat ovat erilaisia,
asiakassuhteen

hallinnan

järjestelmät

erilaisia ja

ovat myös hyvät

seuraavaksi

määriteltävät

ominaisuudet ovat hyvän CRM-ratkaisun yleisiä ominaisuuksia.

Hyvälle CRM-järjestelmälle on ominaista

•

Kattavuus.

Järjestelmästä tulee

löytyä

riittävä

määrä

osasovelluksia

asiakashallinnan prosessien tueksi.

•

Tiedonvälityksen

tehokkuus.

Asiakassuhteen

elinkaarimallin

prosessikuvauksen mukaan asiakashallinnan prosessin osallisten on saatava
käyttöön kaikki oleellinen tieto asiakkaasta. Prosessikuvauksen mukaan
yrityksen asiakashallinan prosessi ja sitä tukeva tietojärjestelmä toimivat myös
informaation välityskanavana.
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•

Skaalautuvuus ja avoimuus. Asiakkaan tarpeiden kasvaessa tai muuttuessa
järjestelmää on voitava muuttaa vastaamaan uusia tarpeita. Taustalla
voimakkaasti vaikuttavien prosessien luonteesta johtuen järjestelmän tulee olla
joustava, koska prosessien jatkuva läpikäyminen aiheuttaa muutoksia niiden
määrittelyihin ja edelleen taustalla olevaan järjestelmään. Järjestelmän tulee
myös olla avoin eikä tukeutua yhteen tiettyyn tekniseen ratkaisuun.

5.2 Hyvän eCRM:n ominaisuuksia

Tutkielman

kolmannessa kappaleessa käsiteltiin

eCRM-ajattelua ja eCRM-

järjestelmiä ja todettiin, että eCRM-järjestelmässä on oltava vastaavat osasovellukset
kuin perinteisessä CRM-järjestelmässä. Internet-kanavan asettamia vaatimuksia
eCRM-järjestelmille olivat uuden neljännen kanavan integrointi, Internet-kanavan
kautta tulevan asiakastiedon määrän kasvu ja tiedon sisällön laadun parantaminen.

Hyvälle eCRM-järjestelmälle on ominaista

•

Kattavuus.

Järjestelmästä

tulee

löytyä

riittävä

määrä

osasovelluksia

asiakashallinnan prosessien tueksi, kuten CRM-järjestelmistäkin.

•

Tiedonvälityksen

tehokkuus.

Asiakassuhteen

elinkaarimallin

prosessikuvauksen mukaan asiakashallinnan prosessin osallisten on saatava
käyttöön kaikki oleellinen tieto asiakkaasta. Prosessikuvauksen mukaan
yrityksen asiakashallinan prosessi ja sitä tukeva tietojärjestelmä toimivat myös
informaation välityskanavana.

•

Skaalautuvuus. Asiakkaan tarpeiden kasvaessa tai muuttuessa järjestelmää on
voitava

muuttaa

vastaamaan

uusia

tarpeita.

Taustalla

voimakkaasti

vaikuttavien prosessien luonteesta johtuen järjestelmän tulee olla joustava,
koska

prosessien

jatkuva

läpikäyminen

aiheuttaa

muutoksia

niiden

määrittelyihin ja edelleen taustalla olevaan järjestelmään.
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i

•

Kasvavien

tietomäärien

käsittelykyky.

Asiakastiedon

hallinta-

ja

analysointijärjestelmän tulee pystyä suurten tietomassojen käsittelyyn lyhyessä
ajassa.

•

Integraatiokyky. Järjestelmän tulee pystyä yhdistämään Internet-kanavan
kautta tulevaa asiakastietoa operatiivisten järjestelmien tietoihin ja toisaalta
jäijestelmän on kyettävä integroitumaan Internetiin tiedon välityskanavana.

5.3 Johtopäätöksiä asiakassuhteen hallinnan kehityksestä

Edellä on käyty läpi kattavan tai hyvän CRM- ja eCRM- järjestelmäin ominaisuuksia.
Kun näitä ominaisuuksia tarkastellaan, käy ilmi, että käsitteet ovat osin päällekkäisiä.

Jos

perinteiseen

CRM-järjestelmään

lisätään

esimerkiksi

selainpohjaisia

osasovelluksia ja integroidaan järjestelmään Internet-kanava, ei välttämättä ole enää
kyse pelkästä CRM-järjestelmästä.

Jos

yrityksen

CRM-järjestelmä

perustuu

intranetin

avulla

toteutettuun

tiedonvälitykseen, mutta yritys ei ole halunnut avata omaa www-sivustoaan eikä
esiinny julkisesti Internetissä,

ei ole selvää, onko kyse eCRM- vai CRM-

järjestelmästä.

e-busineksesta on todettu, että jossain vaiheessa ei enää ole erillistä e-businesta ja
’tavallista’ businesta vaan ainaoastaan ’businesta’. CRM:lle käynee samoin. Erillisenä
käsitteenä eCRM sulautuu CRM-käsitteeseen ja samoin CRM-käsite sellaisenaan
tulee muuttumaan ja sisältämään tavallisina ominaisuuksinaan integraation parhaisiin
tiedonvälityskanaviin. Mobiilikanavan integraatiosta on jo esimerkkejä - saammeko
jälleen uuden käsitteen, mCRM ? (Vesa, 1, 2001 ja Kalakota & Robinson, 4 - 14,
2001b)

Tässä tutkielmassa on keskitytty tarkastelemaan yrityksen sidosryhmistä vain
asiakkaita. Käytetty prosessimalli ei sinänsä sulje pois muita yrityksen sidosryhmiä.
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Tällöin onkin kyse sidosryhmäsuhteiden hallinnasta, joka lienee luonnollinen jatko
kehitykselle asiakassuhteiden hallinnassa. (Grönroos, 161, 1990)

5.4 Asiakassuhteen hallinnan järjestelmän toteutus

Edellä on kuvattu asiakassuhteen hallinnan järjestelmiä ja niiden ominaisuuksia
teoreettisesti ja ideaalitapauksissa. Kun yritys on määritellyt omat prosessinsa
tukemaan asiakkaiden prosesseja, tulee jossain vaiheessa eteen järjestelmän
käytännön toteutus.

Sinänsä asiakassuhteen hallinta ei vaadi toimiakseen tietojärjestelmää. Kuten
tutkielman alussa todettiin, ensimmäiset kanta-asiakassuhteet oli helppo hallita ilman
tietojärjestelmiä. Tämä johtui esimerkiksi asiakkaiden vähäisestä määrästä ja/tai
yrityksen pienestä koosta. Jos järjestelmää lähdetään toteuttamaan, ensimmäisenä
vaiheena on määritellä asiakassuhteen hallinnan liiketoimintaprosessit. Jos yrityksen
asiakassuhteen hallinnan prosessit on määritelty hyvin ja prosesseilla on omistajat,
ollaan vaiheessa, jossa hankittava tai rakennettava tietojärjestelmä ainoastaan tehostaa
toimintaa.

Tästä

huolimatta moni

yritys

käynnistää

CRM-projektin jonka

ensimmäisenä tavoitteena on päättää hankittavasta ohjelmistosta. (Peppers et.ah, ,2,
2001)

5.5 eCRM-järjestelmä - Make Or Buy ?

Perinteisissä

tietojärjestelmähankkeissa,

joissa

varsinainen

toteutus

tehdään

yrityksessä itse, on yleensä vaiheet määrittelystä ja suunnittelusta toteutukseen ja
käyttöönottoon. (McConnell, 133 - 139)

Laajoissa tietojäijestelmähankkeissa määrittelyn ja käyttönoton välillä saattaa kulua
aikaa useita vuosia. Pitkän toteutusvaiheen korvaaminen on mahdollista joko valmiilla
tai räätälöidyllä tuotteella. Otsikon mukaisessa ’make or buy’ -keskustelussa
arvioidaan mahdollisuudet toteuttaa hanke itse, ostaa toteutus ulkopuolelta tai hankkia
kokonaan valmis tuote.
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Valmiin tuoteratkaisun on mahdollistanut tieto- ja ohjelmistotekniikan kehittyminen
niihin erikoistuneissa yrityksissä ja toisaalta tähän ovat pakottamassa yhä laajenevat
ohjelmistojen rajapinnat sekä kiristyvät aikataulut. Erityisesti ERP- ja CRMhankkeissa on viime vuosina päädytty tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tähän ovat
johtaneet sekä epäonnistuneet CRM-hankkeet ja toisaalta ajattelutavan muutos, enää
ei

haluta kiinnittää resursseja tietojärjestelmien

kehittämiseen,

vaan niiden

tehokkaaseen käyttöön ja siten yrityksen ydinosaamiseen. Kehitettävien järjestelmien
integrointitarve yhä laajenevaan muuhun järjestelmätarjontaan yrityksessä ja
ympäröivässä maailmassa aiheuttaa sen, että yhdelläkään yksittäisellä yrityksellä ei
tällaista tietojärjestelmien osaamisen määrää enää löydy. (Storbacka et.ah, 141, 2000
ja Chase, 1, 2001)
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6. CRM- ja eCRM-järjestelmätuotteet ja niiden arviointi

Asiakassuhteen hallinnan tietojärjestelmä on nykyisin erittäin harvoin täysin itse
rakennettu ohjelmisto. Yleensä pyritään hankkimaan jokin mahdollisimman sopiva
tuote tai tuotekombinaatio. Tuotteen hankinnassa on ensin kartoitettava tuotetarjonta
ja sen jälkeen tehtävä valinta. Valinnassa on paras käyttää jotain yhteisesti sovittua
kriteeristöä, perusominaisuuksia, joita yritys hankkimaltaan tuotteelta tai ratkaisulta
vaatii.

Seuraavaksi on tarkoitus esitellä yleinen kriteeristö, joka auttaa valitsemaan tuotteen
tai tuotteita eCRM-järjestelmän toteuttamiseen. Ratkaisut perustuvat tutkielmassa
määriteltyihin kattavan asiakassuhteen hallinnan omnaisuuksiin.

6.1 Kriteerit järjestelmien valintaan

6.1.1 Kattavuus

Järjestelmästä tulee löytyä riittävä määrä osasovelluksia asiakashallinnan prosessien
tueksi. Osasovellusten määrä riippuu yrityksen asiakashallinnan prosesseista ja
edelleen asiakkaiden prosesseista.

6.1.2 Tiedonvälityksen tehokkuus

Asiakassuhteen elinkaarimallin prosessikuvauksen mukaan asiakashallinnan prosessin
osallisten on saatava käyttöön kaikki oleellinen tieto asiakkaasta. Prosessikuvauksen
mukaan yrityksen asiakashallinnan prosessi ja sitä tukeva tietojärjestelmä toimivat
myös informaation välityskanavana.
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6.1.3 Skaalautuvuus ja avoimuus

Asiakkaan tarpeiden kasvaessa tai muuttuessa järjestelmää on voitava muuttaa
vastaamaan uusia tarpeita. Taustalla voimakkaasti vaikuttavien prosessien luonteesta
johtuen järjestelmän tulee olla joustava, koska prosessien jatkuva läpikäyminen
aiheuttaa muutoksia niiden määrittelyihin ja edelleen taustalla olevaan järjestelmään.

6.1.4 Kasvavien tietomäärien käsittelykyky

Asiakastiedon hallinta- ja analysointijärjestelmän tulee pystyä suurten tietomassojen
käsittelyyn lyhyessä ajassa. Suurten tietomassojen hallinta - Intemet-kanavan kautta
tulevien tietomassojen käsittelyyn tulee löytyä järjestelmästä tuki asiakastietojen
poimintaan, tallennukseen, muokkaukseen ja analysointiin.

6.1.5 Integrointikyky

Järjestelmän tulee pystyä yhdistämään Intemet-kanavan kautta tulevaa asiakastietoa
operatiivisten järjestelmien

tietoihin

ja

toisaalta järjestelmän

integroitumaan Internetiin tiedon välityskanavana.
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on

kyettävä

7 CRM-ja eCRM-markkinat
7.1 Taustaa

Tutkielman johdannossa todettiin, että useimmat ohjelmistotoimittajat tarjoavat
valikoimassaan tällä hetkellä jotain e-businekseen, CRM:ään tai näiden yhdistelmään,
eCRM:ään, liittyvää. Ennusteet eCRM- ja CRM-tuotteiden tai -ratkaisujen myynnin
kasvusta ovat optimistisia. Forresterin, Gärtnerin ja Ovumin tapaisten kaupallisten
tutkimusyritysten arvioissa e-busineksen ja asiakassuhteen hallinnan kombinaatio
edustaa seuraavan viiden vuoden aikana suurinta kasvua. Lisäksi arvioidaan, että
yritykset ovat hyväksyneet Internetin kaltaisen kanavan mahdollisuudet ja että
tuotetoimittajien ’eloonjäämiskykyä’ mitataan tulevina vuosina sillä, pystyvätkö ne
integroimaan tuotteisiinsa Internetin.
Tarjonta vaihtelee kokonaisvaltaisista tuoteratkaisuista yksittäisten CRM-funktioiden
tai clickstream-analyysien tukeen ja toisaalta näiden valmiiden tai räätälöitävien
tuotteiden rinnalla konsultointiin ja osaamisen myyntiin. Ttutkielmassa keskitytään
tuotepohjaisiin ratkaisuihin ja pyritään löytämään ne ratkaisut, jotka kykenevät
tarjoamaan tuen mahdollisimman suurelle osalle tutkielman kriteerejä.

Tarjontaa perustuu Affecto Oy:n tekemään tutkimukseen kotimaassa tarjottavista
CRM-ratkaisuista

täydennettynä

www-sivustojen

kautta

löytyvällä

ohjelmistotarjonnalla. CRM-sovellusten tarjoajat on haettu hakukoneilla 1.2. 2001 ja
1.11.2001 välisenä aikana. Eroja on ohjelmistojen edustuksessa, maahantuonnissa ja
ohjelmistoihin liittyvässä teknisessä tuessa. Nämä tekijät tai kriteerit jätetään
harkittavaksi siihen hetkeen, kun ollaan tekemässä päätöksiä jonkin yksittäisen
tuotteen hankkimisesta. Tällöin on jokaisen yrityksen kyettävä määrittelemään, minkä
arvoinen asia on tekninen tuki kotimaassa tai kuinka vaikuttaa se, kuka jotain tuotetta
kotimaassa edustaa tai kuinka paljon osaajia kyseiselle tuotteelle kaikenkaikkiaan
löytyy. Tarkoituksena ei ole asetella ratkaisuja paremmuusjärjestykseen, vaan antaa
kuva siitä, mitä alueita hyvästä eCRM:stä tuotteet kattavat.
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7.2 Tarjonta Suomessa

Allaolevassa taulukossa (Taulukko 1) on esitelty suurimmat eCRM- ja CRMratkaisujen tarjoajat Suomessa. Ratkaisuista on taulukoitu valmistava tai edustava
yritys ja päätuote tai -tuotemerkki. Mukaan ei ole otettu pelkästään yhden tietokannan
tai suljetun järjestelmän puitteissa toimivia ratkaisuja (esimerkiksi kotimainen
Vineyard, joka toimii vain Oracle-ympäristössä). Perusominaisuutena määritelty
avoimuus vaatii tuen yleisimmille tietokannoille, platformeille ja selaimille. Samasta
syystä toiminnanohjausjärjestelmiä ei ole otettu mukaan. Niistä löytyy tällä hetkellä
varsin valmiita ratkaisuja eCRM-laajennuksiin, mutta pelkästään CRM- tai eCRMratkaisuksi ERP-järjestelmää ei kannata lähteä hankkimaan. Mukana ei ole myöskään
räätälöityjä ratkaisuja tai konsepteja tarjoavia yrityksiä, koska ollaan kartoittamassa
tuotepohjaisia ratkaisuja.

Maahantuoja/Valmistaja

Tuotemerkki

Versio

BroadVision Finland Oy

BroadVision

6.0

Delphi Oy

Remedy

4.0

Eterra Oy / Merkantildata

Caesar

5.0

ГО Application Oy

Applix ¿Enterprise

8.22

Nortel Networks Oy

Clarify

Siebel Systems Suomi Oy

Siebel

TietoEnator Oyj

Onyx

7.0

Taulukko 1 CRM-taijonta Suomessa
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7.3 Tuotteiden ja yritysten kuvaukset

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi kunkin yrityksen ja tuotteen perustiedot. Tiedot on
kerätty yritysten www-sivustoilta ja tuote-esitteistä.

Broadvision

Maailman johtava elektronisen kaupankäynnin sovelluksia kehittävä ja toimittava
yritys, joka on keskittynyt Fortune 2000 -yrityksiin sekä johtaviin verkkokauppaa
harjoittaviin yhtiöihin. Osasovellukset One-To-One Enterprise, Analytics, Commacnd
Center ja Mobile Solution. Platformit UNIX ja NT. Useimmat relaatiokannat.
Useimmat web-serverit. XML, XSL, Java.

Delphi Oy, Remedy

Delphi Oy on eräs johtavia CRM-toimittajia. Tuotteista Remedy Sales Continuum,
Customer Support ja Quality Management ovat perinteisiä myynnin ja markkinoinnin
automaatiovalineitä. Keväällä 2001 Remedy ilmoitti ottavansa mukaan myös ETLosuuden tuotteidensa toimivuuden laajentamiseksi. Osasovellukset Customer Support,
Quality Management, Sales Continuum, Leads Management, Personalization, Profic
Mail Sender/Receiver/, Remedy Web. Liiketoimintaprosessien määrittelyyn ja
sovellusten integrointiin Action Request. Remedy yhdistyi kesällä 2001 Peregrinen
kanssa ja vahvisti osaamistaan mm. Employee Relationship Management sovelluksilla.
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Eterra Oy / Merkantildata, Caesar

Eterran

ja

Merkantildatan

edustama

Caesar

-sovellus

on

Pohjoismaiden

markkinajohtaja. Eniten myytyjä b-to-b CRM -sovelluksia kaikilla ajanmukaisilla
moduleilla (web ja e-business). Caesar -sovelluksella on yli 235.000 käyttäjää ja
21.500 yritystä ympäri eurooppaa. Windows-pohjainen, useimmat yleiset tietokannat
(SQLServe, Oracle, Sybase). Osasovellukset Business Tool, Sales Tool, Campaign
Tool, Business Navigator, Remote Quotation and Order, Web Suite. Merkantildata
tarjoaa ohjelmistoja ASP-sovellusvuokrauksena.

ID Application Oy, Applix iEnterprise

ГО

Application

Oy:n

edustamassa

Appi i x-tuoteperheessä

löytyvät

kaikki

perusmoduulit. iSales, ¿Service, iHelpDesk ja iCustomerService. NT:n ja UNDCin
platformit

tuettuina.

Selainpohjainen

käyttöliittymä.

iSales

osasovelluksina

Asiakastietojen hallinta, Myyntimahdollisuuksien hallinta, Markkinointitietojen
hallinta, Tilaukset ja toimitukset, Raportit ja Analyysit. ¡Servicen osasovellukset
Asiakkaan

yhteystietojen

ylläpito,

Palvelupyyntöjen/huoltokutsujen

hallinta,

Palvelupyyntöjenhuoltokutsujen ratkaiseminen, Laadunvalvonta, Sopimusten hallinta,
Kalenteritoiminnot

ja

Koulutustietojen

hallinta.

iHelpDeskin

osasovellukset

Palvelupyyntöjen käsittelyjä Ongelmanratkaisu.

Nortel Networks Oy, Clarify

Vuonna 1990 perustettu Clarify on johtava FO-verkkokaupparatkaisuja tarjoava
yritys. Nortel Networksin edustama Clarify eFrontOffice yhdistää asiakassuhteen
hallinnan ja verkkokaupan. Platformeista UNIX ja NT. XML-tuki. Osasovellukset
ClearCallCenter,

ClearContracts,

ClearSupport,

ClearHelpdesk,

AccountManager, ClearQuality, ClearLogistics ja eFrontOffice.
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ClearSales,

Siebel Systems Suomi Oy, Siebel

Maailman johtavia CRM-toimittajia, jolta löytyy lähes ERP-tasoinen CRM-ratkaisu ja
moduulit kaikkiin CRM:n osa-alueisiin. Vaatii yleensä suuren räätälöintityön.
Osasovellukset Sales, Incentive Compensation, MobileSales, eLearning, Marketing,
Analytics, CallCenter, WebService, lFieldService, ProfessionalServices Automation,
InteractiveSellingSuite,

PartnerRelationshipManagement,

Employee

RelationshipManagement, MidMarket. Uusimmassa versiossaan Siebel ilmoittaa
helpottaneensa

versionvaihtojen

mukanaantuomaa

räätälöinnin

tarvetta

versionvaihdon automatisoinnilla.

TietoEnator Oyj, Onyx

Onyx on Clarifyn ja Siebelin laajuusluokkaa oleva ratkaisu, josta löytyy tarjonta
kaikille CRM-osa-alueille. Web-liittymä. Portaali asiakkaille ja työntekijöille
ratkaisutapana

toimii

hyvin

eCRM-ympäristössä.

Erillinen

eBusiness-engine.

Osasovellukset Onyx Enterprise 2001 (Employee Portal, Customer Portal, Partner
Portal, eBusiness Engine), Marketing

(Traditional Marketing, eMarketing), Sales

(Traditional Sales, eSales), eService (WebAssistant, EmailAssistant, Chat).

46

Taulukko 2 CRM-tuotteet ja tutkielman kriteerit

tuote/ominaisuus AVOIN S KA AL PROS WWW MASS ANLS EXT/HUOM !
Applix

X

X

X

X

Broadvision

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Caesar
Clarify

X

Onyx
Remedy

X

X

X

X

Siebel

X

X

X

X

X

X

ASP

ASP

X

Taulukossa 2 on esitetty yhteenvetona tuotteet sekä niiden ominaisuudet tutkielmassa
määriteltyjen kriteerien mukaisesti.
•

AVOIN

avoimuus, tuki useille platformeille, kannoille

e

SKAAL

kyky mukautua organisaation kasvuun

s

PROS

prosessien perustuki, tehokas tiedonvälitys, käyttäjähallinta

•

WWW

Internet-tuki

e

MASS

tuki suurten tietomassojen käsittelyyn

s

ANLS

tuki tietojen analysointiin

•

EXT

ulkopuolisten lähteiden käyttömahdollisuus

•

HUOM

erityistä (esim. ASP-mahdollisuus)
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7.4 ETL-välineet

Mikään yllä mainituista järjestelmistä ei sellaisenaan ratkaise yhtä eCRM:n mukanaan
tuomista suurista ongelmista - tapahtumamäärien suunnatonta kasvua. Niinpä hyvin
toimivaan GRM/eCRM -ratkaisuun täytyy lisätä asiakastietojen hallinnan lisäksi
jokin hyvin toimiva ETL-väline, jolla pystytään poimimaan, muokkaamaan ja
tallentamaan Internetistä tuleva ’tiedon hyökyaalto’. Useimmat ETL-valmistajat ovat
e-busineksen valtavirran mukana lisänneet tuotteisiinsa eCRM-moduulin, jolla
minimivaatimuksena tulee olla integraatio web-lokeihin ja niiden eri formaatteihin
sekä kyky käsitellä suuria tietomassoja tehokkaasti.
DataWarehouse tai DataMart tarjoaa ratkaisun ongelmaan, jossa CRM-järjestelmän
tulee pystyä integroimaan yrityksessä olevia eri tietolähteitä. DataWarehouse eli
tietovarasto on useista eri tietolähteistä koottu keskitetty ja jalostettu tiedon
tallennuspaikka. Haasteena on integroida esimerkiksi operatiivisia järjestelmiä
Intemet-kanavan kautta tulevaan asiakastietoon.
ETL-välineiden perusajatus on tarjota tuotepohjainen ratkaisu tietovaraston eli Data
Warehousen

toteutukseen.

Tämä tarkoittaa yleensä integraatiota yleisimpiin

relaatiokantoihin, ERP-järjestelmiin ja mainframe-sovelluksiin. Koska CRM ja eCRM
liittyvät läheisesti myöskin tietovarastointiin, on useimmilla varteenotettavilla ETLtoimittajilla valikoimissaan moduuleita eCRM-ratkaisujen tueksi. Tämän tutkielman
puitteissa oleellisimmat ominaisuudet ovat tuki erilaisille web-logeille sekä suurten
tietomäärien

käsittelykyky.

Lyhyt

tuotekartoitus

perustuu

kirjoittajan

omiin

työkokemuksiin CRM- ja DW-ratkaisujen parissa vuosina 1995 - 2001 sekä
toteuttajana että tuotetoimittajana.
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ETL-taijoajista jätetään pois ratkaisut, jotka perustuvat vain yhteen tietokantaan
(esim. Oraclen Warehouse Builder, joka toimii ainoastaan Oraclen oman tietokannan
puitteissa) tai eivät täytä tuotepohjaisen ratkaisun perusominaisuuksia (esim. SAS,
joka vaatii oman sisäisen ohjelmointikielen käyttöä).

Informática, PowerCenter

Vuonna

1995

rakentamiseen.

julkaistu

täysin

eCRM-tuki

tuotepohjainen
2001

jolloin

ratkaisu

Data

julkaistiin

Warehousen
Informática

WebChannelAnalytics. Tuote sisältää kokonaisratkaisun web-logien sisäänlukuun,
DW:n rakentamiseen ja selainpohjaiseen raportointiin. Laaja integraatio mm.
yleisimpiin

relaatiokantoihin,

ERP-järjestelmiin

esimerkiksi

Siebelin

CRM-

järjestelmään. NT-ja UNIX-platformien tuki. Maahantuonti, tekninen tukija koulutus
Affecto Oy.

Hummingbird, Genio Suite
Vuonna 1990 julkaistu tuotepohjainen/koodin generointiin perustuva ETL-ratkaisu.
Integraatio yleisimpiin relaatiokantoihin, ERP-järjestelmiin ja mainframelle. UNIXplatform vuodesta 2000. Maahantuoja Kolibri Oy, joka tekee koekäytöt ja asennuksen
jonka jälkeen hallinta siirtyy asiakkaalle. Ei koulutusta tai teknistä tukea Suomessa.

Cognos, Decision Stream
Business Intelligence-toimittaja Cognos on lisännyt parin viime vuoden aikana
tuotevalikoimaansa myös

ETL-välineen. Yhteeensopivuus valmistajan muiden

tuotteiden kanssa hyvä. Kokonaisratkaisu tiedon poiminnasta raportointiin. UNIXplatformin tuki vuodesta 2001.

ETL-tarjoajista Informática, Hummingbird ja Cognos tarjoavat kattavimmat ratkaisut
aidoilla

integraatio-ominaisuuksilla

yrityksen

muihin

järjestelmiin

sekä

tuotepohjaisella lähestymistavalla. Suurten tietomassojen käsittelyssä ja web-lokien
integroinnissa markkinajohtaja Informática tarjoaa parhaan ratkaisun.
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8. Johtopäätöksiä

Tässä tutkielmassa käytiin läpi nykyaikaisen asiakassuhteen hallinnan peruskäsitteitä
CRM ja eCRM. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaista voisi olla asiakassuhteen
hallinta elektronisessa liiketoiminnassa. Asiakassuhteen hallinnan kulmakiveksi ja
tutkielman

viitekehykseksi

määriteltiin

Christian

Grönroosin

asiakassuhteen

elinkaarimalli. Elinkaarimallin avulla selvitettiin, kuinka oikea-aikaiset markkinoinnin
toimenpiteet

ovat

elintärkeitä

asiakassuhteen

jatkuvuudelle.

Elinkaarimallin

prosessikuvauksella määriteltiin, kuinka asiakassuhteen hallinta saadaan toimimaan
tuntemalla asiakkaan prosessit, määrittelemällä yrityksen asiakassuhteen hallinnan
prosessit vastaamaan asiakkaan prosesseja ja kehittämällä yrityksen asiakassuhteen
hallintajärjestelmä tukemaan yrityksen prosesseja.

Asiakassuhteen hallinnan järjestelmä perinteisillä kanavilla, CRM, käytiin läpi
viitekehyksen avulla. Toimivasta asiakassuhteen hallinnan järjestelmästä tulee löytyä
riittävät osasovellukset markkinoinnin toimenpiteiden tukemiseksi asiakassuhteen
elinkaaren eri vaiheissa. Elinkaarimallin prosessikuvauksen mukaan asiakkaan
projektit ovat kehittämisen lähtökohta, joten pelkkä tekninen ratkaisu ei riitä, vaan
järjestelmä vaatii toimiakseen liiketoimintaprosessien määrittelyn.
Elektronisen kaupan osalta käytiin läpi ensin Internetin vaikutusta kaupankäyntiin.
Merkittäviä seikkoja olivat asiakkaan käytöksen muuttuminen, asiakkaan uusi
kontaktipinta ja Internetin kautta tulevan asiakastiedon määrän kasvu. Asiakassuhteen
hallinnan järjestelmä elektronisessa kaupassa, eCRM, käytiin läpi viitekehyksen
avulla. Tulokset olivat samat kuin CRM-jäijestelmillä ja lisäksi Internet asettaa
vaatimuksia eCRM-järjestelmän kyvylle integroitua Internet-kanavaan sekä tiedon
välityskanavana että asiakastiedon lähteenä.

CRM- ja eCRM-järjestelmien ominaisuudet koottiin yhteen ja näin saatiin kriteerejä
kattavalle asiakassuhteen hallintajärjestelmälle. Tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin
hyvää tiedonvälityksen tukea, skaalautuvuutta, kykyä integroida yrityksen järjestelmiä
ja kykyä käsitellä Intemet-kanavan kautta tulevaa asiakastietoa.
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Kriteerien avulla tarkasteltiin kotimaan CRM-tuotemarkkinoita. CRM- ja eCRM järjestelmiä ja -ratkaisuja arvioitaessa päädyttiin tulokseen, jossa yksikään yksittäinen
tuote tai ratkaisu ei takaa sellaisenaan kokonaisratkaisua eCRM:n toteutukseen.
Tapahtumamäärien kasvun hallinta puuttuu kaikista ratkaisuista ja integraatio
järjestelmiin vaatii ETL-välineen käyttämistä. Kaikki asiakkuuksien hallintaan
tarvittava informaatio on analysoitava. Mikäli tiedon analysointia ei löydy tuotteesta,
se on toteutettava erillisellä tuotteella.

Johdannossa tutkielman tavoitteeksi asetettiin vastata seuraaviin kysymyksiin

•

muuttuuko asiakassuhteiden hallinta asiakkaiden siirtyessä verkkoon

•

millaisia nämä mahdolliset muutokset ovat

•

minkälaisia vaatimuksia mahdolliset muutokset aiheuttavat asiakassuhteiden
hallinnan taustalla oleville tietojärjestelmille

•

miten nykyinen CRM/eCRM -ohjelmistotarjonta vastaa näihin vaatimuksiin

Asiakassuhteen hallinnan perustaksi valittu asiakassuhteen elinkaarimalli kelpaa
myös Internetissä toimivan asiakkaan hallinnan perusteeksi. Asiakassuhteiden hallinta
sinänsä ei muutu. Oleellista on edelleenkin tuntea asiakkaan prosessit ja määritellä
sitten yrityksen liiketoiminnan prosessit sellaisiksi, että ne tukevat asiakaslähtöistä
toimintaa. Jos asiakas muuttuu siirtyessään verkkoon, on yrityksen kyettävä
seuraamaan tätä muutosta ja reagoimaan siihen muuttamalla omia prosessejaan.

Vaikka asiakassuhteen hallinta ei muutu, muuttuvat asiakassuhteen hallinnan taustalla
olevat tietojärjestelmät. Tietojärjestelmille asetettavia vaatimuksia ovat avoimuus,
skaalautuvuus, tehokas tiedonvälitys, Internet-kanavan integrointi ja suurten
tietomäärien käsittelykyky. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että järjestelmien
tulee tukea yleisimpiä platformeja, tietokantoja ja tietoliikenteen protokollia.
Järjestelmien

tulee

pystyä

skaalautumaan

yrityksen

mukana

esimerkiksi

käyttäjämäärien tai tietomäärien kasvaessa. Prosessien tukemiseksi järjestelmien on
voitava käyttää prosessien kannalta tehokkainta tiedonvälitysmenetelmää.
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Nykyinen ohjelmistotarjonta vastaa useimpiin vaatimuksiin hyvin. Suurimpana
puutteena järjestelmissä on mahdollisuus suurten tietomassojen käsittelyyn. Näihin
tehtäviin on käytettävä tarkoitukseen sopivaa ohjemistoa. Tällöin tärkeäksi kriteeriksi
nousee eCRM-ohjelmistojen avoimuus ja integraatiokyky.

Tutkielmassa käsiteltiin CRM/eCRM-ohjelmistotarjontaa varsin suppeasti. Tässä
tutkielmassa määritellyillä kriteereillä on mahdollista kartoittaa yksittäiset tuotteet ja
ohjelmistot esimerkiksi jatkotutkimuksen muodossa.
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9. LÄHTEET

9.1. www-sivustot

http://www.gartner.com
http://www.cnnmagazine.com
http://www.crmcommunitv.com
http://whatis.techtarget.com
http://www.crmguru.com

www.broadvision.com
www.delphi.fi
www.eterra.fi
www.idapplication.fi
www.nortelnetworks.com
www.siebel.com
www.tietoenator.com
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LIITE 1 : Tutkielmassa käytettyjen käsitteiden määrittely

Käsitteiden lähteenä on käytetty seuraavia www-sivustoja

www.whatis.techtarget.com (whatis?com)
www.ucc.ie/cgi-bin/acronvm(acronym.com)
http://www.m-users-group-finland.fi/iukka/tsld004.htm

Sivustojen sisältö on tarkastettu käsitteiden osalta 18.11.2001.

ASP

Sovellusvuokraus, asiakas vuokraa toimivan sovelluksen ja tarvittaessa esimerkiksi
päätelaitteet.

Palveluntarjoaja

jakaa

sovellukset,

ylläpitää

ja

valvoo

pal veli nsovellusympäristön. (whatis?com)
b2b
B-to-B, Business-to-business -kauppa eli kaupankäynti yritysten välillä. (whatis?com)

b2c
B-to-c, Business-to-consumer -kauppa eli normaalia kauppaa kuluttajien kanssa.
(whatis?com)

Call Center t. contact center
CRM-järjestelmän osa tai sovellusalue, jolla hallitaan yrityksen asiakaskontaktit.
Aikaisemmin tyypillisesti puhelinpalvelu joka oli ulkoistettu ja jonka tukena oli
tietojärjestelmä jossa asiakkaiden tiedot olivat. Nykyisin yhä useammin Intemetpohjainen järjestelmä joka on integroitu CRM-järjestelmään. (whatis?com)
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Client/Server -arkkitehtuuri
Asiakas/Palvelin -arkkitehtuuri. Eräs tietojärjestelmän arkkitehtuuriratkaisu, jossa on
yksi tai useampia keskitettyjä palvelimia (server) joille on keskitetty esimerkiksi
yhteiskäyttöisiä tietokantoja ja ohjelmistoja. Näitä palvelimia käyttävät sitten
lukumäärältään vaihtelevat asiakkaat (client). (whatis?com)

Click stream
Yrityksen www-sivuilla käyvien asiakkaiden toimenpiteiden virta eli hiiren
klikkaukset (click) jotka on tallennettu web-serverin lokiin. (whatis?com)

Cookie
Www-ohjelman tallentama hyvin pieni tiedosto yhteydenottajan eli asiakkaan
koneella. Palvelee tarkoitusta jossa muuten tilattoman www-yhteyden tilatietoja
voidaan välittää. Esimerkiksi asiakkaan koneella oleva cookie kertoo asiakkaan
halunneen edellisellä kerralla hakea jotain tiettyä kategoriaa ja tämä tieto löytyy
vamiiksi cookie-tiedostosta jonka www-ohjelma lukee ensimmäiseksi asiakkaan
koneelta. Kts. tilattomuus. (whatis?com)

CRM
Customer Relationship Management, asiakassuhteiden hallinta. Suppeimmillaan
käsite tarkoittaa pelkästään asiakassuhteiden hallintaan tehtyä tietojärjestelmää tai
jotain sen osasovellusta. Esimerkkinä myynnin ja markkinoinnin automaatio.
Laajimmillaan CRM käsitetään kokonaisvaltaisena ajattelutapana ja johtamistapana
jossa taustalla oleva tietojärjestelmä on vain yksi osa. Tällöin CRM kattaa kaiken
asiakkaisiin ja erityisesti

kanta-asiakkaisiin

(whatis?com)
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liittyvän

toiminnan

yrityksessä.

Data Mining

Data Mining eli tiedon louhinta. Menetelmä, jolla esimerkiksi tietovarastoon koottua
tietoa analysoidaan ja haetaan siitä rakenteita ja malleja, joita ei suuresta massasta
pysty ensisilmäyksellä näkemään. (whatis?com)

DM, Data Mart
Kuten Data Warehouse mutta tiedot kerätään suppeammalta alueelta ja helpotetaan
siten hankkeen toteutusta pienentämällä tietovaraston kokoaja keventämällä businesslogiikkaa. Useita Data Maiteja voidaan edelleen yhdistää yhdeksi Data Warehouseksi.
(whatis?com)
DW, Data Warehouse
Data Warehouse, tietovarasto. Operatiivisista erillisistä järjestelmistä kerättyä tietoa
joka on yhdistetty ja jalostettu raportointia varten. Mahdollistaa usein hankalat kyselyt
jotka ulottuisivat muuten useiden järjestelmien yli yrityksen tietojärjestelmissä. Data
Warehousen tai tietovarastoinnin avulla saadaan esimerkiksi asiakkaista yhtenäinen
ja ajantasainen kuva yhdistelemällä yrityksen kaikki asiakasjärjestelmät. Lisäksi
tietovaraston tiedot ovat usein selväkielisiä eikä pelkästään esimerkiksi tietokannoissa
käytettäviä teknisiä koodeja. (whatis?com)

EDI

Electronic Data Interchange - sähköinen tiedonvälitys, EDI. EDDFACT-standardi,
jonka mukaan yritykset muokkasivat osiaan liiketoiminnasta sähköiseen muotoon.
EDIFACT-standardin mukaan aloittettiin ensimmäiset sähköisten tilausten toimitukset
joilla pyrittiin tehostamaan vanhanaikaista paperipohjaista tilausjärjestelmää. Vaatii
kummankin osapuolen järjestelmien muokkausta standardin mukaiseksi. (whatis?com,
acronym.com)
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e-business
Electronic business, elektroninen liiketoiminta. Tarkoittaa kaikkea liiketoimintaa
jonka perusosat (markkinointi, ostot, myynnit, tilaukset, asiakassuhteet) hoidetaan
sähköisessä muodossa. Aikaisemmin toiminta on hoidettu EDI-liittymän kautta mutta
viime aikoina yhä enemmän Internetin välityksellä. (whatis?com)

e-commerce
Electronic commerce, elektroninen kaupankäynti. Voidaan katsoa olevan osa ebusiness -kokonaisuutta. (whatis?com)

eCRM
Electronic CRM - asiakassuhteiden hallinta johon liittyy Internetin ja e-busineksen
mukan aan tuomia ominaisuuksia. Suppeimmillaan eCRM voi olla esimerkiksi
nykyisen CRM-järjestelmän selainpohjainen versio. Laajimmillaan eCRM on
rinnakkaiskäsite CRM:n mukainen kokonaisvaltainen ajattelu- ja johtamistapa.
(whatis?com)

ETL
Extraxt, Transform and Load, ETL-välineet, tietovarastojen suunnittelussa ja
varsinkin toteutuksessa käytettävien työkalujen yleisnimitys. Ratkaisuja tai tuotteita
jotka pitävät sisällään lukuisten tietolähteiden käsittelyn, niistä luettavien tietojen
yhdistelyn ja muokkauksen sekä lataamisen eli kirjoittamisen tietovarastoon.
(whatis?com)
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ERP

Enterprise

Resource

Planning

(System),

toiminnanohjausjärjestelmä.

Usein

kokonaisvaltaisen liiketoiminnan prosessien suunnittelun yhteydessä implementoitava
järjestelmä, joka pitää sisällään yrityksen ydinprosessien tuen. Järjestelmän piiriin
kuuluvat

tällöin

esimerkiksi

tuotanto,

hankinnat,

varastointi,

logistiikka,

asiakaskontaktit jne. (whatis?com, acronym.com)

Extranet

Intranetin ja Internetin välimuoto. Yrityksen sisäinen verkko johon on luotu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääsy tietyille sidosryhmille. Esimerkkinä voi olla
www-pohjainen tilausjärjestelmä jossa asiakas voi kirjautua yrityksen verkkoon ja
näin turvallisesti katsella ja tilata yrityksen tuotteita. Voidaan käyttää tehokkaasti
myös tiedonvälitykseen jakelemalla esimerkiksi tuotetietoa tai ohjeita. (whatis?com)

Internet
Aikanaan 1960-luvulla muutaman tietokoneen muodostama vapaa verkko, joka on
laajentunut ensin yliopistomaailmaan ja myöhemmin selainten yleistyessä miltei
kaikkialle maailmaan. (whatis?com)

Intranet

Kuten Internet mutta toimii ainoastaan suljettuna - vaatii siis sisäänpääsyyn salasanan
ja käyttäjätunnuksen tai olemassaolevan yhteyden yrityksen verkon sisällä. Yleistynyt
yritysten

sisäisessä

tiedotuksessa

ja

erityisesti

prosesseja

tukevana

tiedonvälityskanavana. Esimerkiksi dokumentaation voi jakaa sijoittamalla sen
intranet-pavelimelle josta

sen

kaikki

verkon

(whatis?com)
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käyttäjät

pääsevät

lukemaan.

Linkki

WWW-siviistoilla oleva viittaus johonkin toiseen sivustoon johon pääsee suoraan
linkin kautta. (whatis?com)

Platform

Platform, alusta. Yleisnimitys tietokoneille ja niiden käyttöjärjestelmille. Eri
platformien välinen yhteensopivuus tai yhteensopimattomuus on eräs keskeisiä
ongelmia sekä CRM:ssä että eCRM:ssä. (whatis?com)

Tilattomuus, statelessness
Internet-kommunikoinnin perustava ominaisuus. Kun käyttäjä ottaa yhteyden
selaimella ww-palvelimeen ja selailee sivuja Internetissä, yhteydestä ei tallenneta
mitään ’tilatietoa’ vaan jokainen kerta samalle www-sivulle on uusi yhteydenotto eikä
edellisestä mahdollisesti keskenjääneestä yhteydestä ole tietoa. Tätä kierretään
tallettamalla

asiakkaan

koneelle cookie-tiedostoja.

(http://www.m-users-group-

finland.fi/jukka/tsld004.htm)

Web-server, selainpalvelin

Yrityksen

www-sivuston

sijaintipaikassa

olevalla

fyysisellä

serverillä

(palvelinkoneella) oleva ohjelma jonka tehtävänä on pitää yllä Intemet-palvelua. Kts.
Client/Server-arkkitehtuuri. (whatis?com)

Web-log, web-loki

Web-serveri-ohjelman lokitiedosto, johon tallennetaan mm. kaikki yrityksen wwwsivuilla tehdyt klikkaukset. (whatis?com)
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