
Tuo myymäläketjusi 
2010-luvulle ja aloita 
omnichannel-myynti 

modernin Elisa Kassa 
-järjestelmän avulla

Omnichannel-myynnillä tarkoitetaan monikanavaista 

myyntiä. Omnichannel-myynnillä kasvatat markkina-

osuuttasi yhdistämällä kivijalka- ja verkkokaupan nyky-

aikaiseksi myymäläkokonaisuudeksi, ja avaat uusia 

toimipisteitä tai Pop up -liikkeitä helposti ja ketterästi 

yhden kassajärjestelmän alle. Tuet myös asiakkaidesi 

ostamista parhaalla mahdollisella tavalla tarjoamalla 

heille heidän ostohistoriansa perusteella kohdennettua 

mainontaa ja markkinointia sekä yksilöllistä asiakas-

palvelua. 

Tästä oppaasta saat neuvoja omnichannel-myynnin 

aloittamiseen Elisa Kassa -järjestelmän avulla. 

Moderni 
omnichannel-

kassajärjestelmä 

Myynnin edistäminen

Myymäläketjun 
ja verkkokaupan 

kassajärjestelmän 
integraatio

Asiakkuuksien 
nykyaikainen hallinta 

ja kanta-asiakas-
ohjelmat

Myymäläketjun ja 
Pop up -liikkeiden 
saumaton hallinta



Nykyaikainen myymäläkokonaisuus tarkoittaa kivijalka- ja verkko-

kaupan kassajärjestelmän saumatonta integraatiota, jossa sekä 

myymälässä että verkossa tapahtuvat ostot ja asiakastiedot tal-

lentuvat yhteen tietokantaan.  

integroidun kassajärjestelmän avulla vastaat asiakkaidesi vaa-

timuksiin nykyaikaisesta palvelukokemuksesta, kun esimerkiksi ver-

kosta ostettujen tuotteiden palautus onnistuu suoraan myymälään.

yhden sovelluksen takana toimiva kassajärjestelmä takaa 

asiakkaalle verkosta löytyvän reaaliaikaisen tiedon tuotteiden 

saatavuudesta ympäri vuorokauden kerran päivässä päivittyvän 

informaation sijaan. 

Integroi kivijalka- ja verkkokauppa ketterästi yhdeksi kokonaisuudeksi

Elisa Kassan avulla yhdistät myymälän 
ja verkkokaupan kassajärjestelmän 
yhdeksi kokonaisuudeksi ketterästi ja 
nopeasti. Sen avulla saat käyttöösi 
kaikki edellä kuvatut toiminallisuudet.



Elisa Kassa -palvelun avoin rajapinta 
mahdollistaa järjestelmän integroinnin 
muihin yrityksen käyttämiin järjes-
telmiin.  Valmiit rajapintakuvaukset 
löytyvät esimerkiksi suosituimpiin 
verkkokauppa-alustoihin Magentoon ja 
Shopifyihin. Myös taloushallintajärjes-
telmä tai erillinen tuotehallintajärjes-
telmä voidaan integroida Elisa Kassa 
-palvelun kanssa.

Tärkeä osa omnichannel-myyntiä on digitaalinen mainonta, joka on 

nousemassa perinteisen lisämyynnin (up selling) tueksi myynnin 

edistämisessä. Tulevaisuudessa kassajärjestelmät pystyvät tunnis-

tamaan asiakkaan jo hänen astuessaan sisään myymälään tämän 

kännykässä olevan sovelluksen avulla, ja personoivat mainostau-

luille juuri hänen ostajaprofi iliinsa sopivia suosituksia tuotteista.

Vaikka ostajalle suunnatun digitaalisen mainonnan toteutta-

minen ei vielä ole mahdollista, sen taustalle vaadittava kattava 

tietopankki asiakkaasta ja tämän ostohistoriasta löytyy jo Elisa 

Kassasta. Tietokannan avulla Elisa Kassaan on helppo luoda jo 

nyt esimerkiksi kanta-asiakasohjelmia, sillä järjestelmä tunnistaa 

kanta-asiakkuudella palkitut vakioasiakkaat kanta-asiakaskortista 

ja vähentää muun muassa edut heidän loppusummastaan auto-

maattisesti. 

Järjestelmään tallentuvien asiakastietojen perusteella kohden-

netun markkinoinnin tekeminen tulee entistä helpommaksi. Tulosta 

sähköpostilistat järjestelmästä ja lähetä asiakkaillesi markkinointi-

viesti esimerkiksi MailChimp-uutiskirjetyökalulla.

Digitaalinen mainonta tulevaisuudessa osa omnichannel-myyntiä



Kun myymäläketjun hallinta on yksinker-

taista, esimerkiksi tuotteiden hintamuutokset 

onnistuvat yhdellä napin painalluksella jokai-

seen myymälään. Myös koko myymäläketjun 

varastotilanteen tarkistus käy helposti yhdeltä 

päätelaitteelta. 

Elisa Kassasta teet päivityksiä hintoihin, 

tarkistat ostotapahtumien mukaan päivittyvän 

varastotilanteen ja luot esimerkiksi varaston-

tyhjennyskampanjan toimipisteeseen, jossa 

on nopeasti saatava tilaa uusille tuotteille 

missä vain ja milloin vain.  

Uuden myymälän avautuessa Elisa 

Kassa poistaa monta huolehdittavaa asiaa, 

sillä uusi kassa kytketään olemassa olevan 

kassajärjestelmän osaksi muutamassa 

minuutissa. Elisa Kassan avulla voit myös 

helposti ja alhaisin kustannuksin perustaa 

esimerkiksi joulu- ja kesäsesongin ajaksi Pop 

up -liikkeiden verkoston.

Hallitse ketjusi kaikkia myymälöitä yhdellä kassajärjestelmällä

 Näin otat Elisa Kassan omnichannel-myynnissäsi käyttöön:

Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin

Luodaan järjestelmään perustiedot, tuotetiedot ja asiakastiedot

Testataan toiminnallisuudet

Koulutetaan henkilökunta

Otetaan palvelu käyttöön



Ota Elisa Kassa käyttöösi: Myyntipalvelu     0800 04411 (ma–pe 8–16)

KySy LiSää

Markus Mäkinen         Business Manager         markus.makinen@elisa.fi         puh. 050 501 5125

Elisa Kassa tuo franchisingin 
hallintaan helpotusta, sillä 

järjestelmään on mahdollista 
määritellä mitä tietoja franchising-

kumppanit näkevät ja kuinka paljon 
he voivat antaa alennuksia eri 

tuotteista. Järjestelmään tallentuneen 
maksuliikenteen kautta ketjun sisäinen 

laskutus hoituu ketterästi.

Täydennä myymäläketjusi 
Elisa Kassa -järjestelmä laaduk-
kailla maksupääteratkaisuilla. 
Lue lisää Elisan tarjoamista 

maksupäätteistä. 


