
Softasampo Oy

• Softasampo Oy on perustettu vuonna 1995.  

• Asiakkaat ovat pääosin pk-yrityksiä, mutta joukossa myös järjestöjä ja 
Kaarinan kaupunki. Kaikki työt ovat olleet räätälöityjä ratkaisuja.



Softasampo Oy 
Tehokkuutta tilausten käsittelyyn 



Ongelmat joihin haettiin ratkaisua

• Tilausten hallinta, erityisesti poikkeusten hallinta muistinvaraista, 
jolloin toimituksia jäi tekemättä

• Lähetteiden, kuittien ja ajolistojen tulostaminen oli hankalaa, yksi 
asiakas kerrallaan

• Laskutus vei paljon aikaa, jopa 3-4 päivää kuukaudesta

• Verkkolaskujen lähettäminen ei ollut mahdollista

• Reskontran ylläpito oli manuaalinen, työläs ja aikaa vievä



Ohjelman perustoimintoja

• Tuoterekisteri

• Asiakasrekisteri

• Toimitussuunnitelmat

• Tilausten hallinta

• Laskutus

• Myyntireskontra

• Raportteja

• Muistutin



Tuoterekisteri



Asiakasrekisteri



Toimitussuunnitelmat

• Voidaan määritellä useita
vaihtoehtoisia toimituksia

• Toimitussisältöä voi vaihtaa
toimituskerroittain, tässä on 
oletustuotteet



Toimitussuunnitelman poikkeukset

• Poikkeukset voidaan etukäteen
kirjata

• Esimerkissä:
E 26.01.2022: ei toimitusta
L 27.01.2022: lisätoimitus
V 02.02.2022: Vahvistettu
toimitus (esim ylimääräinen
tuote)

• Tässä voidaan määritellä
toimituskohtaiset määrät ja 
hinnat



Päivän tilausten luonti

• Valitaan päivä ja reitti

• Ohjelma tuo kaikki ne asiakkaat, 
joille tämä päivä osuu
toimitussuunnitelmien mukaan.

• Tässä voidaan vielä muuttaa
statusta tilataan/ei tilata

• Voidaan myös muuttaa kyseisen
kerran määriä ja hintoja



Tilaukset purku

• Kun tilaukset on toimitettu, 
kuitataan toteutuneet

• Voidaan muuttaa määriä ja 
hintoja sekä maksutapaa

• Kun kaikki kunnossa, tilaukset
on valmiita laskutukseen



Laskutus

• Laskutustoiminto on kaksi vaiheinen

• Ensin luodaan laskut

• Seuraavaksi ne lähetetään
oVerkkolaskuna (pankin kautta)

oSähköpostitse

oPaperilasku



Laskutus

• Tässä voidaan muuttaa
yksittäisen laskun toimitustapaa

• Toiminnoista jää lokiin merkintä

• Hallitsee osasuoritukset

• Maksumuistutusten
lähettäminen



Laskutus/ reskontra

• Viitetiedot luetaan 
pääsääntöisesti pankista 
saatavasta viitetiedot-aineistosta

• Maksut kirjatuvat maksetuiksi 
automaattisesti

• Vaihtoehtoisesti maksut voidaan 
kirjata käsin



Muistutin

• Voidaan lisätä joko asiakkaalle 
tai koskevan esim. tiettyä reittiä

• Voidaan myös lisätä lähetteelle 
joku tiedote



Tuotteen hinta

• Tuotteen hintaa voidaan määritellä usealla tavalla:
oOvh hinta : oletushinta

o Tuoteryhmälle alennus

oAsiakasryhmälle alennus

oAsiakkaan oma hinta

o Tuotteelle määräaikainen alennettu hinta

• Kaikki alennukset voidaan määritellä määräajaksi

• Kun tilausluetteloa luodaan, ohjelma hakee tuotteelle 
asiakaskohtaisesti halvimman hinnan



Miten ongelmat on hoidettu

• Tilausten hallinta 
muistinvaraista

• Kuukausittaisten laskujen tekemiseen 
menee n ½ tuntia, laskut voivat olla 
verkkolaskuja, sähköpostilla lähteviä 
tai paperisia

• Listojen tulostuksen 
hankaluus

• Laskutuksen viemä aika

• Päivittäiset listat helposti muutamalla 
klikkauksella

• Ohjelmaan voidaan tallentaa 
poikkeuksia pitkälle eteenpäin

• Reskontran ylläpito • Luetaan pankista saatavat viitetiedot 
suoraan järjestelmään



Tuottajamarket
• Uusi myyntikanava

• Palvelu aukeaa huhtikuussa

• Lähiruokaa tuottajalta kotiovelle 

• https://tuottajamarket.fi/tuottajakysely.html

https://tuottajamarket.fi/tuottajakysely.html


• Mika Niinimaa

• 0400 - 523 104

• mika.niinimaa@softasampo.fi

• softasampo.fi

mailto:mika.niinimaa@softasampo

