
”Etola-konsernin kannalta Canter on 
osoittautunut viisaaksi ja strategiseksi 
hankinnaksi. On vaikea nähdä, kuinka 
toimintamme olisi kehittynyt ilman Adeonaa.”

TUOTETIETO
ON ETRAN 

KILPAILUETU



Etran ja Canterin tiet kohtasivat ensimmäisen kerran jo vuosituhan-

nen alussa, kun Etola-konserni ryhtyi lupaavan suomalaisen ohjel-

mistotalon rahoittajaksi. Silloinen Adeonan edeltäjä oli printti-

luetteloiden automaattitaittoon tarkoitettu tietokantaohjelmisto.

Etralle printtiautomatiikka on yhä edelleen tärkeä ominaisuus. 

Sen piirissä on noin 2 500 sivua, kymmenkunta tuoteluetteloa,  

jotka uusiutuvat vuorovuosin.

”Tavarantoimittajien tarjoamaan markkinointimateriaaliin ver-

rattuna Etran brändillä julkaistut kuvastot ovat meille merkittävä 

kilpailuetu. Ilman Adeonaa tiedot eivät pysyisi ajan tasalla ja niiden 

julkaisu olisi mahdotonta sekä ajallisesti että taloudellisesti”, sanoo 

myyntijohtaja Kimmo Linnero.

Vuosien varrella Canter ja Adeona ovat osoittautuneet stra-

tegiseksi sijoitukseksi. Teknisessä kaupassa paperi pitää pintansa, 

mutta suurimmat satsaukset liittyvät täälläkin sähköiseen liike-

toimintaan.

Tietokantajulkaisusta on siirrytty monikanavajulkaisuun. 

LÄHES 100 000 RIKASTETTUA TUOTETTA
Vuodesta 2007 muodostui tärkeä merkkipaalu. Etrassa toteutettiin 

mittava toiminnanohjausjärjestelmän uudistus, joka mahdollisti 

Adeonan ominaisuuksien hyödyntämisen täysipainoisesti. Sama-

na vuonna Adeonasta esiteltiin uusi sukupolvi, ja Etola-konsernista 

tuli Canterin pääomistaja.

”Voidaan sanoa, että lähdimme silloin nollasta. Tuotteisto har-

monisoitiin ja kooditus meni uusiksi. Uusi järjestelmä avasi tien 

sähköisiin kanaviin”, Linnero sanoo.

Viidessä vuodessa Etran verkkopalvelu on kasvanut 80 000 

tuotetta kattavaksi katalogiksi, toimialansa tutkitusti parhaaksi 

palveluksi.

Rikastaviin kuviin ja teksteihin on käytetty aikaa. Tavarantoimit-

tajat on saatu mukaan talkoisiin, ja viimekädessä laatu varmiste-

taan esimerkiksi kuvaamalla tuotteet itse. 

Tuotetietojen rikastamisessa on nyt siirrytty ylläpitovaihee-

seen. Lähes 100 000 nimikettä kattavat suomalaisen teollisuuden 

käyttämät standardituotteet, lähes kaksi kolmannesta Etran myyn-

nistä.

ALAN KATTAVIN VERKKOPALVELU TUO KAUPPAA
Etralle tuotetieto on arvokasta omaisuutta. Vanha mutta alalla  

vakiintunut tapa on linkitys valmistajien ja tavarantoimittajien  

tuottamaan aineistoon.

”Jos linkittäisimme ulos, menettäisimme todennäköisesti myös 

kauppaa. Valmistajan sivuilta ei välttämättä enää palata takaisin”, 

Linnero pohtii.

Nykytilanteessa Adeonan pohjalle rakennettu verkkopalvelu  

toimii päinvastaisesti. Kattava tuotekatalogi kerää verkosta tuote-

tiedon hakijoita. Liikenne kasvaa tasaisesti, ja yli 60 prosenttia  

vierailijoista tulee Googlen orgaanisten hakujen kautta. Monen 

merkkituotteen kohdalla Etran palvelu sijoittuu hakutuloksissa  

valmistajan sivujen yläpuolelle.

Ketjuorganisaatiossa laaja sähköinen tuoteluettelo on samalla 

myynnin tuki, sillä asiakkaiden lisäksi tietoa hakee oma henkilökunta.

Linneron mukaan tieto on vapauttanut myyjien resursseja.

”Tekninen kauppa on ratkaisukauppaa. Kaikkia vastauksia ei  

koskaan löydy verkosta, mutta yksinkertaisia tiedusteluja tulee  

selvästi vähemmän. Se vapauttaa puhelinliikennettä ja antaa meille 

mahdollisuuden keskittyä vaativampaan asiantuntijapalveluun.”

ASIAKASKOHTAINEN TUOTELUETTELO
Viime vuosina Etra on ollut pilotoimassa monia Adeonan ominai-

suuksia. Yksi hyödyllisimmistä on myyjien Toolbox-työkalu, jolla 

tuotetaan päivittäin asiakaskohtaisia, sopimushinnoilla varustettu-

ja tuoteluetteloita.

”Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa valikoiman, joka  

ohjaa organisaation ostokäyttäytymistä ja varmistaa standardin 

mukaiset hankinnat”, Linnero kertoo.

Saman työkalun kautta myyjät voivat laatia kuvallisia tarjouksia. 

Linnero pitää kuvia erittäin tärkeänä tuotteiden tunnistamiseen 

liittyvänä tekijänä.

Etran palvelua on kehitetty erilaisten asiakkaiden tarpeista. Pal-

velukonseptin kannalta on tärkeää, että sama tieto on hyödynnet-

tävissä eri välineissä.

”Uusi tuote on kaikissa markkinointikanavissa 1-2 päivässä. 

Se on lyhyt läpimenoaika ja koskee myös tytäryhtiöidemme  

tuotteita”, Linnero kiittää.

Etran valikoimassa on yli 300 000 teknisen kaupan tuotetta, joista vajaa kolmannes on aktiivisessa markkinoinnissa. 
Adeonan avulla tuotteisiin liittyvä markkinointitieto siirtyy kaikkiin kanaviin samoilla resursseilla. Myyntijohtaja 
Kimmo Linnero näkee tuotetiedon hyvän asiakaspalvelun edellytyksenä.
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ETRA & ADEONA LYHYESTI

HAASTE » Vuonna 2007 toteutetun ERP-uudistuksen 
myötä Etrassa asetettiin tavoitteeksi ajantasaisten 
tuotetietojen ja hintojen vieminen sähköisiin 
markkinointikanaviin. Poikkeuksellisen laajan ja 
haastavan tuotevalikoiman hallinta vaatii tuekseen 
toimivan informaatiologistiikan.

RATKAISU » Adeona PIM -järjestelmä hyödyntää 
suoraan integraation kautta kaikkea Etran 
toiminnanohjausjärjestelmässä ylläpidettävää tuotetietoa, 
kuten hintoja ja pakkauskokoja. Adeonan avulla tietoa 
rikastetaan kuvilla, markkinointiteksteillä ja teknisillä 
tuotetiedoilla. Tämän jälkeen tuotetieto on valmiina 
julkaistavaksi kaikissa markkinoinnin kanavissa.

HYÖDYT » Ison tietomäärän ylläpito on kustannustehokasta 
ilman suuria resursseja. Ajantasainen tuotetieto parantaa  
Etran palvelua ja mahdollistaa asiakaskohtaiset valikoimat. Yli 
80 000 nimikettä kattava sähköinen tuoteluettelo tuo asiakkaita 
hakukoneiden kautta ja on Etralle kilpailuetu.

FAKTAT » 
•	 Lähes	100	000	tuotenimikettä	
•	 Uudet	tuotteet	2	päivässä	rikastettuna	kaikkiin	myyntikanaviin	
•	 2	500	automaattitaitettua	luettelosivua	vuodessa	
•	 3	500	kävijää	päivittäin	sähköisessä	tuoteluettelossa	
•	 Laajat	integraatiot	mm.	Digia	Enterpriseen	(ERP),	verkkokauppaan	

ja muiden konserniyhtiöiden Adeona-järjestelmiin 
•	 600	asiakaskohtaista	kuvallista	sopimushinnastoa	vuodessa	
•	 Katalogien	ja	tuoteinformaation	tuottaminen	suurasiakkaiden	

ostojärjestelmiin

Olemme saaneet erittäin 
positiivista palautetta sekä 
verkkoluettelosta että sen 

sisältämän tuotetiedon määrästä. 
Uskallan väittää, että näissä 

asioissa olemme muita edellä.

KIMMO LINNERO, ETRA



ETRA on Suomen johtava teknisen kaupan eri-

koisliike, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman 

teollisuustuotteita ja palveluita. Valtakunnallinen 

myymäläketju palvelee lähes 40 paikkakukunnalla. 

Etra kehittää yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien 

kanssa, rakentaa molemminpuolista luottamusta 

sekä tehostaa hankintaprosessia tarjoamalla laajan 

tuote- ja palveluvalikoiman yhdestä paikasta. 

Tuotetiedon hallinta ja monipuoliset ostokanavat 

ovat Etran keskeisiä menestystekijöitä.
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ADEONA PIM on tuotetiedon hallintaan ja moni-

kanavajulkaisuun soveltuva ohjelmisto, jonka todelli-

nen hyöty mitataan silloin, kun yrityksen valikoimissa 

on tuhansia tai jopa satoja tuhansia tuotenimikkeitä. 

Ohjelmistoa kehittävä Canter on kotimainen, Etola-

konserniin kuuluva ohjelmisto- ja asiantuntijatalo. 

Olemme kehittäneet tuotetiedon hallintaan, auto-

maattituotantoon ja -julkaisuun liittyviä ohjelmistoja 

kaksi vuosikymmentä maailman johtavien teknolo-

giakumppaneiden kanssa. Eri toimialoja edustavat 

asiakkaat ovat raivanneet kanssamme tietä ja 

olleet omassa bisneksessään tuotetiedon hallinnan 

edelläkävijöitä maailmanlaajuisesti. Maailmalla PIM 

(Product	Information	Management)	on	nyt	kaikkien	

huulilla. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota täysin 

kotimaisen ratkaisun ja uskomme, että nimenomaan 

sillä on merkitystä. Näemme ohjelmistobisneksen 

palvelubisneksenä: ymmärrämme asiakkaidemme  

liiketoimintaa, rakennamme asiakaskohtaisia ratkaisuja 

kumppanina ja olemme lähellä, kun käyttöönoton 

tukea ja tuotekehitystä tarvitaan.


