
Vähittäiskaupan alalla on meneillään valtava mullistus nopeiden 
ja ennennäkemättömien teknologisten innovaatioiden ansiosta.
Muutos on vähittäiskauppiaille sekä haaste että 
mahdollisuus. Alan on sopeuduttava tilanteeseen, 
jossa kauppaa käydään verkossa jo 2,3 biljoonan 
dollarin edestä. Teknisesti taitavilla kuluttajilla on 
jatkuvien verkkoyhteyksien ansiosta maailman suurin 
virtuaalinen ostoskeskus aina kämmenellään.¹

Uudessa tilauspohjaisessa kuluttajataloudessa 
luoviville vähittäiskauppiaille ja brändeille on 
elintärkeää lisätä myyntiä ja parantaa katetta. 
Keinoja voivat olla esimerkiksi chatbotit, jotka 
vastaavat asiakaspyyntöihin, tai hyperpaikallinen 
tuotevalikoima, joka perustuu esineiden internetin 
kautta kerättyyn dataan.

Digitaalinen teknologia toimii yhdistäjänä, 
jonka tuoma helppous, kätevyys, räätälöitävyys 
ja automatisointi vaikuttavat vähittäiskaupan 
organisaation kaikkiin aspekteihin: 
liiketoimintaprosesseihin, toimintoihin, henkilöstön 
työskentelytapoihin, asiakaskokemusten tarjoamiseen 
sekä itse tuotteisiin ja palveluihin.

Tässä raportissa tutustutaan digitaalisen muutoksen 
tuomiin mahdollisuuksiin. Lue, miten Microsoft 
voi auttaa vähittäiskauppiaita uudistamaan 
liiketoimintansa sekä selviämään ja menestymään 
nykypäivän kilpailuympäristössä.

Vähittäiskaupan 
uudistaminen digiajassa
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Vähittäiskauppaa muuttavat voimat

Vähittäiskauppiaat kohtaavat haasteita monista eri 
suunnista. Verkko- ja mobiiliostamisen huikean yleistymisen 
kaltaiset disruptiiviset muutokset ovat pakottaneet 
vähittäiskauppiaat kilpailemaan globaaleilla monikanavaisilla 
markkinoilla. Kuluttajien huomio ja raha jakautuvat yhä 
laajemmalle – ja niistä kamppaillaan raivokkaasti. 

Samaan aikaan Yhdysvalloissa Amazonia edeltävälle ajalle 
mitoitettu vähittäiskauppasektori ja kivijalkakaupan rooli 
ostokokemuksessa ovat muutoksessa. Se puskee osaltaan 
löytämään uusia liiketoimintamalleja kasvun luomiseksi.

Asiakkaiden uudenlaiset mieltymykset ja toimintatavat 
ovat muutoksen ensisijaisia moottoreita. Uudenlainen 
välitöntä tyydytystä hakeva kuluttaja käyttää älypuhelinta 
korvaamattomana linkkinä yksityiselämään, ystäviin, 
työpaikkaan ja ostamiseen. Sillä maksetaan laskut, 
varataan hotellihuoneet, jaetaan lomakuvat somessa ja 
ostetaan kahvinkeitin. 

Vastaavasti myös ostopäätöksen ratkaisevat tekijät ovat 
muuttuneet. Markkinoinnin ja mainosten syöttämät 
viestit ovat yhä merkityksettömämpiä, sillä kuluttajat 
hankkivat suosituksia verkkoarvosteluista, vertaistensa 
somemielipiteistä ja vaikuttajilta, kuten YouTuben 
kotitekoisilta julkkiksilta.

Vähittäiskauppiaiden haasteena on myös se, että 
kuluttajat käyttävät konkreettisten asioiden sijaan yhä 
enemmän rahaa kokemuksiin, kuten ulkona syömiseen tai 
hemmotteluhoitoihin.

Kuluttajat ovat myös kanavariippumattomia siinä 
mielessä, että he odottavat saumatonta ja valikoitua 
ostopolkua, joka kuvastaa heidän ostokäyttäytymistään ja 
mieltymyksiään. Se voi tapahtua verkossa, mobiililaitteella, 
kivijalkakaupassa tai niiden yhdistelmänä. Kuten 
Accenturen raportti kuvaa: ”Kuluttajat odottavat, 
että heidän fyysistä, digitaalista tai emotionaalista 
ostokontaktiaan räätälöidään ’automaagisesti’”.² 

Vähittäiskaupan uutta todellisuutta on se, että ostaja 
asettaa odotuksensa koko alaa kohtaan sen mukaan, mikä 
on hänelle edustanut parasta ostokokemusta – paikasta 
ja tavasta riippumatta. Odotukset eivät edes riipu tietyn 
vähittäiskauppiaan todellisista resursseista. 

                 2
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Vähittäiskaupan uudistaminen: neljä keskeistä pilaria 
digitalisaation onnistumisessa
Kuluttajien uusien odotusten kanssa vastakkain joutuvat 
vähittäiskauppiaat huomaavat, että katteen parantamiseksi 
ja asiakasuskollisuuden vaalimiseksi suunnitellut 
pitkäaikaiset liiketoimintakäytännöt eivät takaa jatkuvaa 
menestystä. Kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden säilyttäminen 
nopeasti kehittyvällä alalla edellyttää asiakaskokemusten 
ja liiketoimintaprosessien perinpohjaista uudistamista. Se 
tapahtuu hyödyntämällä teknologiaa uusin tavoin.

Microsoft auttaa vähittäiskauppiaita avaamaan uusia 
mahdollisuuksia muutokseen ja kasvuun nykypäivän 
innovaatioita hyödyntämällä. Tukena toimivat neljä 
keskeistä pilaria.

Osallista asiakkaitasi luomalla personoituja ja 
saumattomia ostokokemuksia, jotka vaikuttavat 
ostokäyttäytymiseen

Asiakkaan osallistamisen uudelleenmääritteleminen 
edellyttää ostajien toiveiden ja tarpeiden ennakointia 
kaupassa, kotona ja liikkeellä. Heille on tarjottava 
mielekkäitä, personoituja ja kontekstissa relevantteja 
viestejä, tuotteita ja ostokokemuksia. Se on mahdollista 
datavetoisilla teknologiaratkaisuilla lähetinlaitteista 
antureihin ja monikanavaiseen analytiikkaan. Mielekkääseen 
osallistamiseen tarvitaan myös monikanavaisten 
ostajien tunnistamista kaikissa fyysisissä ja digitaalisissa 
kontaktipisteissä sekä heidän puhuttelemistaan 
yhdenmukaisesti ja yksilöllisesti.

Anna työntekijöille keinot ilahduttaa 
asiakkaita erinomaisella palvelulla ostopolun 
jokaisessa pisteessä 

Nykypäivänä on elintärkeää, että työntekijät voivat 
käyttää huippuluokan teknologiaa, jossa yhdistyvät 
esimerkiksi näkyvyys varastotilanteeseen ja kehittynyt 
data-analytiikka. Siten vähittäiskaupan on mahdollista 
säätää markkinointistrategioitaan ketterästi asiakkaiden 
mieltymysten mukaan reaaliajassa. 

Tämä tarkoittaa myös myymälähenkilökunnan varustamista 
asiakaspalvelua parantavilla työkaluilla, joilla voi esimerkiksi 
etsiä asiakkaalle hänen haluamansa tuotteen. Laitteilla voi 
myös automatisoida ja nopeuttaa tärkeitä kaupan tehtäviä, 
kuten hyllyjen täyttämistä ja tuote-esittelyjen pystytystä. 

Rakenna ketterä vähittäismyyntiorganisaatio 
optimoimalla toimintoja  

Jälleenmyyjät voivat nyt optimoida toimintaansa 
teknologiaympäristöillä, jotka muuntavat monimutkaiset 
datasignaalit käytännöllisiksi näkemyksiksi. Siten tuotteiden 
kysyntää on mahdollista ennakoida käyttämällä esimerkiksi 
ostajien jättämiä digitaalisia ja fyysisiä jälkiä sekä ulkoisia 
tekijöitä, kuten säätä, vuodenaikaa ja vuorokaudenaikaa.

Liiketoimintaprosessien optimoiminen digitaalisessa 
vähittäiskaupassa tarkoittaa myös yhtenäisen 
kaupankäyntialustan käyttämistä. Se tarjoaa vaivattomia 
ja saumattomia asiakaskokemuksia kaikissa ostokanavissa, 
mikä on elintärkeä kriteeri nykypäivän monikanavaisten 
ostajien palvelemisessa. 

Uudista tuotteesi

Vähittäiskauppiaiden on uudistettava tuotteitaan 
vastaamaan ostajien haluun saada personoituja ja aikaa 
säästäviä palveluja ja kokemuksia aina tarpeen mukaan. 
Sellaisia voivat olla yksilölliset 3D-tulostetut tuotteet 
tai keittiön räätälöiminen yhdistetyn todellisuuden 
teknologialla. Ideana on herättää kiinnostus, ilahduttaa 
ja tyydyttää täyttämättömiä tarpeita teknologiavetoisilla 
palveluilla ja kokemuksilla. 

Kauppiaiden kannalta digitalisaatioon tehtyjen investointien 
potentiaalinen tuotto on merkittävä. Digitalisaatioon 
panostavat ja dataansa älykkäästi louhivat yritykset voivat 
potentiaalisesti saada 94 miljardin dollarin lisätulot verrattuna 
yrityksiin, jotka eivät näin tee. Tästä summasta työntekijöiden 
tuottavuuden tehostuminen voi tuoda 41 miljardia, 
operatiiviset parannukset 29 miljardia, tuoteinnovaatiot 
15 miljardia ja asiakaskokemukset 9 miljardia.
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Seuraavassa osiossa kerromme, miten nämä Microsoftin neljä pilaria auttavat 
uudistamaan vähittäiskauppaa ja nopeuttamaan muutosta. Esittelemme alan 

edelläkävijöitä, jotka ovat päässeet hyötymään uudistusten tuloksista. 

Digitalisaatio

Osallista 
asiakkaita 

Anna valta 
työntekijöille 

Vaikutukset 
asiakkaalle 

Uudista 
tuotteesi 

Optimoi 
toiminnot 

Tärkeä osa Microsoftin yhteiskunnallista 
missiota on auttaa jokaista henkilöä ja 
organisaatiota maailmassa saavuttamaan 
enemmän sekä tukea yhteisöjä kehityksessä. 
Yrityksille tämä tarkoittaa digitalisaatiota.”

SATYA NADELLA 
Microsoftin toimitusjohtaja 

”
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Osallista asiakkaita

Digitaalinen ostaminen on opettanut kuluttajat odottamaan 
räätälöityjä kontakteja sekä tuotesuosituksia ja tarjouksia 
heidän aiemman ostokäyttäytymisensä perusteella.

Vähittäiskauppiailla on kuitenkin ollut vaikeuksia tarjota näitä 
teknologiapohjaisia ja netistä lähtöisin olevia räätälöityjä 
asiakaskokemuksia fyysisessä ympäristössä. Kohdennetut 
mainokset ja tuotetarjoukset ovat osoittautuneet 
menestyksiksi verkossa ja mobiililaitteilla, mutta saman 
soveltaminen kivijalkakauppoihin on ollut hankalaa. 

Se on nyt muuttumassa. Lähetinlaitteet, pilvi, esineiden 
internet, koneoppiminen, yhdistetty todellisuus, tekoäly ja 
muut digitaaliset työkalut mahdollistavat personoidut ja 
saumattomat kokemukset myös fyysisissä kaupoissa ostaville.

Tätä ostajat haluavat, ja se myös heijastuu vähittäiskaupan 
investointeihin. Tällä hetkellä 40 prosenttia 
vähittäiskauppiaista ilmoittaa ykkösprioriteetikseen 
räätälöidyn asiakaskokemuksen, ja heistä 61 prosenttia 
odottaa tuottoa investoinneilleen näihin teknologioihin.3

Ennakoi ostajan tarpeet mikrohetkinä

Microsoftin ennakoivien analytiikkaratkaisujen avulla 
jälleenmyyjät voivat seurata tuotteiden kysyntää sekä hallita 
varastotilannetta ja myymäläsijainteja myös mobiililaitteilla. 
Samalla he voivat tarjota kuluttajille yksilöllisesti koostettuja 
valikoimia mielekkäällä tavalla. Se tuo ostopolkuun lisäarvoa.

Microsoftin digitaalisten dataratkaisujen tukema 
ostoskenaario voisi edetä seuraavasti. Rooman-
matkaa suunnitteleva henkilö pyytää älypuhelimensa 
viestisovelluksen kautta vähittäiskauppiaan chatbotia 
suosittelemaan muutamia vaatteita matkaa varten. 

Vähittäiskauppias valjastaa käyttöönsä ennakoivan 
analytiikan tehon käyttämällä reaaliaikaisia datavirtoja ja 
somekanavia, kuten potentiaalisen asiakkaan Pinterest-
taulua. Poimimalla havaintoja tästä monipuolisesta datasta 
vähittäiskauppias selvittää asiakkaan tyylin ja suosittelee 
tälle räätälöityjä tuotteita. Sitten hän tarjoutuu varaamaan 
ne kokeiltavaksi lähimpään myymäläänsä. 

Asiakas menee kauppaan, jossa signaalilaitteen anturi 
tunnistaa hänen läsnäolonsa. Kauppa on valmistellut 
sovituskopin, jossa varatut vaatteet odottavat. 
Älyteknologiaa hyödyntävässä sovituskopissa on 
kosketusnäyttö, jonka avulla asiakas voi pyytää eri kokoja 
ja värejä tai täydentäviä asusteita mukavasti kopista 
poistumatta. Myyjä tuo tuotteet kokeiltavaksi. Lopuksi 
asiakas maksaa tuotteet suoraan älypuhelimellaan. 

Myyjä saa ostoksesta reaaliaikaisen ilmoituksen sekä viestin, 
jossa kerrotaan tuotteen kysynnän olevan odotettua 
suurempi. Varastossa on vain kaksi jäljellä, joten myyjä voi 
saman tien tilata lisää.

Tämä skenaario on mahdollinen jo nyt teknologisten 
ratkaisujen ja palvelujen ansiosta: Microsoft Azure Machine 
Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, Power BI, SQL 
Server ja Microsoft Social Engagement.

Samalla kun asiakkaan ostopolkuun tuodaan lisäarvoa, 
sitä pystytään samanaikaisesti seuraamaan. Se tuottaa 
kallisarvoisia näkemyksiä, kuten sovituskopista kassalle 
päätyneiden tuotteiden määrä. Näitä näkemyksiä 
vähittäiskauppiaat voivat hyödyntää edelleen tulevien 
ostokokemusten parantamiseen ja räätälöintiin.

Maksimoi personoidut ja relevantit 
vuorovaikutukset vähittäiskaupan jokaisessa 
kontaktipisteessä

Skenaario havainnollistaa, miten Microsoftin digitaaliset 
ratkaisut mahdollistavat personoidun ja kontekstissaan 
relevantin osallistamisen ostopolun kaikissa 
kontaktipisteissä. Siinä auttoivat esimerkissämme muun 
muassa analytiikka, joka ennakoi kuluttajan matkalle 
haluamat tuotteet, ja kaupan signaalilaitteet, jotka ohjasivat 
hänet vapaana olevaan sovituskoppiin kaupassa.

Datavetoinen ostopolku johtaa asiakkaan syvempään 
osallistamiseen, joka tukee asiakasuskollisuutta. Se tapahtuu 
hyödyntämällä mobiililaitteita, mukaansatempaavia 
ostokokemuksia ja yhdistettyjä kauppatoimintoja, 
kun asiakas tunnistetaan ja häntä palvellaan läpi 
monikanavaisen ostopolun. 
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Osallista asiakkaita

Ostopolku on räätälöitävissä edelleen relevanteilla 
tarjouksilla, jotka perustuvat asiakkaan 
kiinnostuksenaiheisiin ja sijaintiin kaupassa. 
Vähittäiskauppias voi koko tämän matkan keston ajan 
kerätä arvokasta tietoa kuluttajan monikanavaisesta 
ostokäyttäytymisestä. 

Optimoi ostajien vuorovaikutus some- ja 
digikanavien kautta

Skenaario kuvastaa myös sitä, miten taitavat 
vähittäiskauppiaat voivat käyttää hyväkseen some- ja 
digikanavien kasvavaa vaikutusvaltaa Pinterestistä 
Amazoniin. Näillä alustoilla ostajat hankkivat tietoa, kertovat 
mielipiteitään ja etsivät tarjouksia tuotteista ja palveluista. 
Tämä tuo suuria mahdollisuuksia vähittäiskauppiaille, 
jotka käyttävät esimerkiksi Microsoft Dynamics 365:tä 
asiakasmielipiteiden ja keskustelujen seurantaan somessa ja 
kuluttajien arvosteluja julkaisevilla sivuilla. Silloin he voivat 
reagoida nopeasti tuotteiden ja markkinoinnin trendeihin. 

Paranna ja nopeuta asiakaspalvelua tekoälyn avulla

Tekoälyn mahdollistama keskustelupohjainen ostaminen, 
kuten chatbotit, on mullistamassa tapaa, jolla kuluttajat 
löytävät tarpeitaan vastaavia tuotteita ja palveluja ennen 
ostoa. Ne voivat auttaa esimerkiksi löytämään Italian-
matkalle kohdennettuja tuotteita, tai kuluttaja voi 
esimerkiksi pyytää virtuaaliavustajaansa tilaamaan lisää 
pyykinpesuainetta. 

Tekoäly uudistaa myös vähittäiskaupan tapaa palvella ostajia. 
Kun asiakkaat yhdistetään chatbot-teknologiaan, tekoäly 
voi mobiililaitteessa tai verkossa toimivan virtuaaliagentin 
muodossa parantaa asiakaspalvelua ja olla tukena kontakteissa, 
kuten tuotepalautuksen tai valituksen käsittelyssä. 

Kulutuskulttuuri on valmis keskustelupohjaiseen kauppaan, 
sillä ostajat sietävät yhä huonommin vähittäiskaupan 
pullonkauloja, kuten asiakaspalveluun jonottamista 
puhelimessa. Lisäksi koska 60 prosenttia ostoista on 
saanut kimmokkeensa vierailusta digitaalisessa kanavassa, 
vähittäismyyjät investoivat luonnollisesti niihin.4
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”Näemme reaaliajassa, 
mitä asiakkaat kysyvät 
ja miten vastauksemme 
toimivat. Voimme tehdä 
säätöjä lennossa, jotta 
asiakkaamme saavat 
paremman kokemuksen.” 

ROBERT MICHAELS
Macy’sin IT-johtaja

Osallista asiakkaita

ASIAKASESIMERKKI

Macy’s
Macy’s myy muotivaatteita ja kohtuuhintaisia ylellisyystuotteita 26 miljardin 
dollarin edestä vuodessa miljoonille asiakkaille, jotka käyvät ketjun noin 670 
kivijalkakaupassa sekä verkkokaupassa. Yritys on havainnut, että tuotteiden 
selaamiseen ja ostamiseen käytetään yhä enemmän verkko- ja mobiilikanavia. 
Siksi se panostaa digitalisaation voidakseen tarjota personoituja ja optimoituja 
kokemuksia, jotka palvelevat kaikkia asiakkaiden haluamia ostotapoja.

Macy’s lisäsi sivustoonsa virtuaaliagentin, joka pohjautuu Microsoft Dynamics 365:n 
asiakaspalvelulle kehitettyyn tekoälyratkaisuun. Virtuaaliagentti luo yhteyden 
Macy'sin sisäisen järjestelmän ohjelmointirajapintaan ja hankkii tietoja tuotteista 
ja tilauksista. Siten se voi tarjota reaaliaikaisia vastauksia asiakkaiden yleisiin 
kyselyihin, ratkaista asiakkaiden ongelmia tai ohjata heidät asiakaspalvelijalle 
keskustelun jatkamista varten. 

Koska virtuaalinen agentti pystyy vastaamaan jo yli neljännekseen asiakaskyselyistä, 
Macy’s suunnittelee sen laajentamista muihin ostokanaviin. 

Lisätietoja

”Asiakkaiden osallistaminen entistä syvemmin edellyttää 
heidän tarpeidensa ennakoimista datan avulla. Voimme 
tarjota heille tuotteita luontevalla tavalla ennen, kuin he 
tietävät niitä edes tarvitsevansa.” 

Satya Nadella 
Microsoftin toimitusjohtaja

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Anna valta työntekijöille

Asiakaskokemus lisää asiakasuskollisuutta – tai 
sitten ei

Perinteiset asiakaspalvelumallit, jotka toimivat 
kivijalkakauppojen hallitsemana analogisena aikana, eivät enää 
pärjää fyysistä ja digitaalista yhdistävässä ostomaailmassa. 

Vähittäiskauppiaat maksavat kovan hinnan, kun vähemmän 
kärsivällisen asiakkaan palvelemisessa kaupassa on 
ongelmia – kuten tilanteessa, jossa myyjä ei löydä tuotetta, 
jota piti olla varastossa. Pelkästään tämä yksittäinen 
ongelma maksaa kauppiaille 68,1 miljardia dollaria 
vuodessa. Asiakaspalvelun ja koko brändin maine tahrautuu, 
ja työntekijän tuottavuus kärsii kolauksen.5

Markkinaosuudestaan ja uskollisista asiakkaistaan 
kiinnipitävien vähittäiskauppiaiden pitäisi uudistua pelkästä 
tuotemyyjästä palveluntarjoajaksi, joka helpottaa ja 
rikastuttaa ostopolkua ja täydentää sitä digikanavilla. Tämä 
muutos ei ole helppo.

Tätä silmällä pitäen vähittäiskauppa investoi 
myyjien lisäkouluttamiseen brändilähettiläiksi ja 
tuoteasiantuntijoiksi. Lisäksi asiakaskontaktissa oleville 
työntekijöille hankitaan myynnissä auttavia teknologioita, 
jotka parantavat kätevyyttä ja räätälöintiä.

Nykypäivän ostajat tutkivat tuotteita verkossa etukäteen, 
joten he ovat määrätietoisempia kuluttajia kauppaan 
päästyään. He tietävät, mitä he haluavat, ja he haluavat 
sen nopeasti ja vaivattomasti. Apua tarvitessaan he 
edellyttävät asiansa osaavan ja teknologialla varustetun 
henkilön tarjoavan ratkaisuja siltä seisomalta. Itse asiassa 
68 prosenttia ostajista maailmanlaajuisesti mainitsee osaksi 
tyydyttävää myymäläkokemusta mahdollisuuden tarkistaa 
toisen myymälän tai verkkokaupan varaston nopeasti.6

Kaukonäköiset vähittäiskauppiaat auttavat työntekijöitään 
nostamaan asiakaspalvelun uudelle tasolle Microsoftin 
uusimpien työkalujen avulla. Niitä ovat esimerkiksi 
liikkuvan henkilöstön laitteet, joilla voi tarkistaa tuote-, 
asiakas-, varasto- ja tilaustiedot reaaliajassa, jotta 
myyjällä on vähintään yhtä hyvät tiedot kuin palveltavalla 
asiakkaalla. Myynnissä auttavat ratkaisut antavat myyjille 
mahdollisuuden täyttää asiakkaan tarpeen tarkistamalla 
koko yrityksen kaikkien toimipisteiden varastot.

Työntekijät voivat myös jakaa tietoja millä tahansa laitteella, 
jolloin on mahdollista yhdistää digitaalisia, myymälässä 
tapahtuvia ja taustajärjestelmien toimintoja. Suorassa 
asiakaskontaktissa oleva kivijalkakaupan myyjä voi olla 
yhteydessä pääkonttorin työntekijöihin, kuten osto-, 
markkinointi- ja suunnittelutiimeihin. Tällöin voidaan saada 
uudenlaista näkyvyyttä siihen, miten asiakkaat reagoivat 
tuotteisiin, miten markkinointi toimii ja miten tehokkaita 
myymäläkampanjat ovat. Tuloksena on entistä ketterämpää 
yhteistyötä, joka lopulta hyödyttää ostajaa.

Lisäksi digitaaliset yhteistyökalut korvaavat manuaalisia 
paperi- ja sähköpostiprosesseja. Sen ansiosta voidaan lisätä 
henkilöstön tuottavuutta ja automatisoida yleisiä tehtäviä, 
kuten hyllyjen täyttöä, tuote-esittelyjen pystytystä ja 
tuotteiden paikantamista. 
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”Työntekijämme voivat nyt 
löytää ja jakaa tarvitsemiaan 
tietoja, mikä on ehdottomasti 
lisännyt tiimityötä ja 
tuottavuutta. Kaikki työkalut 
ovat pilvessä, joten voimme 
siirtää osan resursseistamme 
muualle entistäkin parempien 
asiakaskokemusten 
tarjoamiseksi.” 

JUSTIN LITHERLAND
Myymälöiden IT-varajohtaja
Lowe’s

Anna valta työntekijöille

ASIAKASESIMERKKI

Lowe’s
Lowe’s on maailman toiseksi suurin sisustus- ja remontointituotteita myyvä yritys, 
jolla on 2 200 myymälää Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa. Se haluaa 
mainoslauseensa mukaan auttaa ihmisiä ”ihastumaan kotiinsa”. Yritys antoi 260 000 
työntekijänsä käyttöön pilvipohjaiset tuottavuustyökalut, joilla töiden tekeminen 
tehostuu ja yhteistyö ketjun pääkonttorin ja myymälöiden välillä onnistuu 
paremmin. Työkaluilla haluttiin myös varmistaa personoidut asiakaskontaktit.

Ottamalla käyttöön Microsoft Office 365 -palvelut koko organisaation laajuisesti 
Lowe’sin henkilöstö sai käyttöönsä tuottavuus- ja yhteistyökalut, kuten tiedostojen 
jakamisen ja pikaviestit, ajasta ja laitteesta riippumatta. Lowe’s myös kasvatti 
työntekijöidensä sähköpostilaatikkojen kokoa, jotta he voivat vastaanottaa 
valokuvia asiakkailta, jotka tarvitsevat apua projekteissaan. 

Nyt kaikilla on käytössään yhdenmukainen alusta ja Office-sovellusten 
verkkoversiot. Tiedot löytyvät helpommin, yhteistyö sujuu nopeammin ja 
asiakkaita voidaan palvella läheisemmin ja valppaammin kodin sisustus- ja 
remontointiprojektien toteuttamisessa.

Lisätietoja

”Yleensä on onnekas sattuma, kun huomaat töissä jonkun 
löytäneen ratkaisun itseäsi vaivanneeseen ongelmaan. 
Sattumaan ei kuitenkaan tarvitse luottaa. Kaikki tiedot 
ja oivallukset ovat jo olemassa infrastruktuurissa – 
sähköpostissa, asiakirjoissa ja liiketoimintasovelluksissa. 
Ne vain odottavat löytämistään ja hyödyntämistään 
organisaation analytiikalla.”

Satya Nadella 
Microsoftin toimitusjohtaja

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Optimoi toiminnot 

Teknisen muutoksen näkökulmasta laskentateho 
on digitoimassa lähes kaikki vähittäiskaupan 
toiminnot varastosta myymälään. Entiseen verrattuna 
kauppias voi hankkia näkemyksiä asiakkaistaan 
ja liiketoimintaprosesseistaan kymmenkertaisesti 
kymmenyksellä ajasta. 

Toimintojen optimoinnissa on kyse siitä, että 
vähittäiskauppiaat siirtyvät tapahtumiin jälkikäteen 
reagoinnista reaaliaikaiseen tai jopa ennakoivaan reagointiin. 

Microsoft tekee yhteistyötä vähittäismyyjien kanssa 
toimintojen operoinnissa, jolloin datavetoisten näkemysten 
pohjalta voi tehdä fiksumpia ja ketterämpiä päätöksiä 
aina tuotteistamisesta varastonhallintaan. Siten on 
myös mahdollista luoda myymälöihin hyperpaikallisia ja 
relevantteja tuotevalikoimia. 

Tällainen kyvykkyys on kriittisen tärkeää tänä päivänä, 
kun ostomaisema edellyttää vähittäiskaupalta 
markkinoilletuloajan nopeuttamista ja tuotetrendien 
yhä nopeutuvan syklin vauhdissa pysymistä. Tiedon 
demokratisoituminen on luonut ”tietoa tulvivan maailman, 
jossa kuluttajat voivat ostopäätöksiä tehdessään hankkia ja 
saada vaikutteita lukuisilta tahoilta”.7

Samaan aikaan vähittäiskauppiailla on oltava keinot 
tarpeiden täyttämiseen monikanavaisesti esimerkiksi osta 
verkosta ja nouda kaupasta -mallilla. 

Luo hyperpaikallinen tuotevalikoima

Paranna kuluttajien uskollisuutta ja markkinaosuuttasi 
hyperpaikallisella tuotevalikoimalla, jossa on tarjolla 
oikeat tuotteet oikeaan hintaan ja aikaan. Microsoftin 
digitaalisten ratkaisujen avulla vähittäiskauppiaat voivat 
hallita tuotteiden jakelua paremmin eri kanavien välillä 
datavetoisella näkemyksellä siitä, mikä myy parhaiten missä, 
milloin ja mihin hintaan. Kun varasto kootaan paikallisen 
kysynnän mukaan, vähittäiskauppias voi vähentää tarvetta 
suuren ja keskitetyn varaston hallinnalle. 

Uudista tuotteistus datavetoisilla näkemyksillä ja 
nopealla markkinoilletulolla

Kuluttajat haluavat uusimmat tuotteet tai vaatteet käsiinsä 
nyt. Tuotteiden lyhyt elinkaari edellyttää vähittäiskauppiailta 
ja brändeiltä jatkuvaa kontaktia kuluttajiin, jotta 
palaute saadaan sisällytettyä suunnitteluprosessiin 
markkinoilletuloajan nopeuttamiseksi. Tuotteiden kehitys ja 
toimitus on virtaviivaistettava nopeaksi ja ketteräksi yli rajojen.

Microsoftin ratkaisujen avulla vähittäiskauppiaat 
voivat vähentää uusien tuotteiden ja palveluiden 
markkinoilletuloaikaa hyödyntämällä 
markkinatrendianalyysia ja asiakaspalautetta. Lisäksi 
on mahdollista houkutella lisää ostajia räätälöidyn 
tarjonnan avulla. Digitaaliteknologialla on mahdollista 
kehittää esimerkiksi kustannustehokkaampi ja 
yhteistyövetoisempi toimitusketju kattavan näkyvyyden 
ansiosta ja hyödyntämällä tiiviimpää viestintää 
kuluttajatuotekumppanien kanssa. 

Lisäksi Microsoftin reaaliaikainen ennustava analytiikka 
parantaa varastonhallintaa sekä asiakkaiden ja kanavien 
kysynnän ennakointia. 

Virtaviivaistaa liiketoimintaprosesseja ja tarjoa 
yhtenäinen kaupankäyntialusta

Asiakkaat odottavat tulevansa tunnetuiksi ja 
tunnistetuiksi kontaktissa vähittäiskaupan tai brändin 
kanssa verkossa tai myymälässä.

Microsoft auttaa kauppiaita luomaan älykkäitä, virtaviivaisia 
ja hyödyllisten näkemysten tukemia toimitusketjuja. 
Tuotteet liikkuvat optimoidulla tavalla, ja yhdistettynä 
reaaliaikaiseen varastonäkyvyyteen tarjolla on keskitetty ja 
yhtenäinen näkemys koko toiminnasta.

Microsoftin avulla vähittäiskauppiaat voivat saavuttaa 
saumattoman yhteistyön koko organisaatiossa 
tuotesuunnittelusta toimitusketjuun ja markkinointiin. 
Tuloksena on virtaviivainen ja yhdistetty asiakaskokemus eri 
kanavissa ja kontaktipisteissä. Se on mahdollista käyttämällä 
yhteistä datamallia, valmiiksi integroituja yrityspalveluja, 
kognitiivisia palveluja, botteja, tekoälyä ja tehokasta 
analytiikkaa, kuten koneoppimista. 

Tällainen uudistus on nykypäivänä vähittäiskaupalle 
minimipanostus osta ja nouda -mallin nopean 
yleistymisen takia. 
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”Kysy jatkuvasti itseltäsi, 
mikä on mahdollista ja mitä 
voimme tehdä seuraavaksi. 
Siinä suhteessa Azure 
Machine Learning herättää 
ihmetystä. Asiakkaat ovat 
hämmästyneitä siitä, miten 
tarkasti voimme ennustaa 
heidän tarpeensa.”

MUSHTAQUE AHMED
Tietohallintojohtaja 
JJ Food Service

Optimoi toiminnot 
ASIAKASESIMERKKI

JJ Food Service Limited
JJ Food Service on Ison-Britannian suurin riippumaton elintarvikkeiden 
jakelija, joka toimittaa 60 000 asiakkailleen kaiken ateriapalvelutoiminnassa 
tarvittavan. Yrityksen asiakkaina on esimerkiksi ravintoloita, elintarvikekauppoja 
ja oppilaitoksia. Se ryhtyi etsimään uusia teknologiaratkaisuja parantaakseen 
toimintansa tehokkuutta ja helpottaakseen yhteistyötä kiireisten asiakkaiden ja 
tavarantoimittajien kanssa. 

Microsoft Azure Machine Learning yhdistää Microsoft Dynamics AX:ään tallennetun 
asiakkaiden tilaushistorian vuosien ajalta paikallisten tapahtumien aikatauluihin 
ja luo kullekin asiakkaalle profiilin tilausten ennakoimiseksi. Ratkaisulla voi myös 
koostaa dataa kaikkialta markkinoilta, jolloin JJ Foods voi tarjota personoituja 
suosituksia, jotka sopivat asiakkaiden muuttuviin ruokalistoihin ja tarpeisiin. 

Koska jakelijan asiakkaat ovat vain harvoin työpöytänsä ääressä, se on tarjonnut 
heidän käyttöönsä mobiilisovelluksen, joten tilauksia voi tehdä milloin ja missä 
tahansa. Toinen mobiilisovellus tarjoaa tilaustietoja toimitusten kuljettajille ja valvoo 
lämpötilakontrolloituja olosuhteita niin, että tuotteet saapuvat perille tuoreina.

Lisätietoja

 
”Ei riitä, että tiedät, mitä alallasi tapahtuu nyt. Sinun on 
voitava ennakoida tulevaa ja oltava valmiina hyötymään 
muutoksista.” 

Satya Nadella 
Microsoftin toimitusjohtaja

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Uudista tuotteesi 

Jotta vähittäiskauppias voi vastata asiakkaiden odotuksiin 
ja luoda uskollisuutta digiajassa, on tarjottava ostopolku, 
joka on asiakaskohtaisesti räätälöity ja muista erottuva. 
Innovaatioita hyödyntämällä on edettävä tuotteiden 
kauppaamisesta kokemusten tarjoamiseen. Se ei ole helppo 
tehtävä, mutta se saattaa ratkaista yrityksen kukoistamisen 
tai kukistumisen – kuljetko edellä vai jäätkö jälkeen? 

Hyvä uutinen on se, että teknologiset innovaatiot ja 
kehityksen vauhti tekevät parannettujen ostokokemusten 
uudesta paradigmasta saavutettavan. 

Uudenlainen kuluttaja osoittaa mielipiteillään ja 
käyttäytymisellään haluavansa, että vähittäiskaupan 
ostokokemus on synkronoitu asiakkaan elämäntavan ja 
toiveiden kanssa. Siksi kauppiaat pyrkivät digitaalisilla 
työkaluilla tuomaan kivijalkakauppoihin uusia ulottuvuuksia 
tuotteiden tutkimiseen. Kauppoihin halutaan myös 
koulutuksellisia ja yhteisöllisiä elementtejä – jopa viihdettä.8

Microsoft auttaa kauppiaita juuri tässä: fyysisen, digitaalisen 
ja verkon yhteensulauttamisessa. Tulevaisuudessa tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi monia aisteja puhuttelevaa 
kokemusta kaupassa, jossa ruoanlaittonäytökset yhdistyvät 
aterioiden digitaalisiin ostoslistoihin. Tai ehkä se tarkoittaa 
valmiiksi poimittuja ostoskasseja, jotka voi käydä 
noutamassa kätevästi ja maksaa mobiilikassalla. Vai voisiko 
se olla virtuaalinen kokemus, jossa fyysinen valikoima ei 
rajoita ostajia, vaan nämä voivat vaikkapa valita sävynsä 
lukemattomista huulipunista lisätyn todellisuuden peilien 
avulla? Kaikki nämä kokemukset voivat olla olemassa 
rinnakkain, ja niistä voi tehdä totta digitalisaation avulla.
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”Voimme reagoida 
muutoksiin globaalissa 
asiakaskunnassamme. Jos 
esimerkiksi lisäämme 
markkinointia Yhdysvalloissa, 
voimme samanaikaisesti 
kasvattaa tukipalveluja 
uusille hankituille 
asiakkaille. Voimme esitellä 
uusia ominaisuuksia ja 
nopeuttaa käyttöönottoja 
asiakkaidemme globaalin 
sijainnin mukaan.”

BOB STRUDWICK
Teknologiajohtaja
ASOS

Uudista tuotteesi 
ASIAKASESIMERKKI

ASOS
Verkkokauppa ASOS myy vaatteita parikymppisille teknisesti osaaville kuluttajille. 
Miten se on pystynyt saavuttamaan 25 prosentin vuosittaisen kasvun, voittamaan 
useita palkintoja ja laajenemaan kaikkialle maailmaan? 

Hyvien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen olisi helpoin vastaus, mutta se on vain 
osa tarinaa. Johtava muotisivusto uudisti verkkokauppa-alustansa järkälemäisestä 
paikallisesta järjestelmästä mikropalvelualustaksi, joka toimii Microsoft Azuren pilvessä. 

Uutta alustaa käyttää yli 13 miljoonaa nuorta asiakasta eri puolilla maailmaa. 
Se pystyi käsittelemään yli kaksinkertaisen määrän Black Friday -tilauksia 
edellisvuoteen verrattuna. Skaalattavuus ja suorituskyky johtivat myynnin 
lisääntymiseen ja keskimääräisen ostoskorin arvon kasvuun. Nopeasti kasvava 
isobritannialainen yritys on myös kehittänyt kiihtyvällä tahdilla innovatiivisia 
mobiilisovelluksia ja suunnittelee entistä parempaa someviestintää. Siten se 
pyrkii kohdentamaan nopeasti uusille markkinoille ja pysymään kuluttaja- ja 
teknologiatrendien vauhdissa.

Lisätietoja

”Jokaisesta yrityksestä on tulossa datayritys alasta ja 
paikasta riippumatta – maataloudesta finanssialaan, New 
Yorkista New Delhiin. Datan avulla luodaan yhteydet 
kaikkeen autoista lehmiin.” 

Satya Nadella 
Microsoftin toimitusjohtaja

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Aloita jo tänään
Microsoft voi auttaa yritystäsi sarjalla tehtävävetoisia sessioita, joiden tavoitteena on laajentuminen ja liiketoimintaa 
uudistavien ratkaisujen kehittäminen. Pääset hyödyntämään Microsoftin osaamista ja asiantuntemusta liiketoiminnan tuloksiin 
ja syvempiin ratkaisuihin keskittyvissä työpajoissa sekä yksityisissä arviointi- tai asiakasfokusryhmissä. Voit myös kehittää 
soveltuvuusselvityksen tai pilotin ratkaisuille, jotka vastaavat liiketoimintasi erityisiin tarpeisiin.

Riippumatta aloitustavasta Microsoft tarjoaa ratkaisut ja resurssit, joiden avulla voit uudistaa liiketoimintasi ja kiihdyttää 
digitalisaatiota menestyäksesi nykypäivän ankarasti kilpaillussa ympäristössä. Lisätietoja saat vähittäiskaupan ratkaisujen sivulta.
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