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”Canter avasi silmät siihen, 
mitä tuotetiedon hallinta voi 
parhaimmillaan olla. Opimme 
ajattelemaan uudella tavalla 
ja näkemään uudenlaisia 
mahdollisuuksia.”



Martelan web-uudistus asetti uudenlaisia tarpeita tuotetietojen hallintaan. Canterille projekti on erinomainen  
työnäyte asiantuntijapalveluiden tarjoajana. Adeona ei ollut itsestään selvä lähtökohta, vaikka konsultin rooli  
lopulta johtikin järjestelmän toimitukseen. 
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Minna Andersson aloitti Martelan markkinointipäällikkönä 

samaan aikaan, kun yrityksessä käynnisteltiin globaalia web-

uudistusta. Anderssonilla itsellään on Canter-tausta, mutta 

Martelassa hänet nähtiin ennen kaikkea digimaailman osaajana. 

Tuotetiedon hallintaan liittyvät kysymykset olivat yrityksessä 

uusia.

Ensimmäinen haaste, johon Andersson törmäsi liittyi siihen, 

että teknisessä mielessä Martelassa ei ylipäätään ollut tuotteita. 

”Tuotteet rakentuvat komponenteista”, hän sanoo. ”Järjestel-

mässä on istuinosia, käsinojia, jalkoja ja erilaisia materiaalivaih-

toehtoja, joista syntyy yhden tuotteen sijaan satoja variaatioita. 

Kaikki tehdään tilauksesta.”

Markkinoinnissa komponenttitietoa ei voitu hyödyntää. 

”Mikään ei estänyt meitä perustamasta tuotteita puhtaasti 

myynnin ja markkinoinnin tarkoitukseen”, Andersson sanoo.

Tarvittiin uusi tapa ajatella.

CANTER TOI ASIANTUNTEMUSTA
Käytännössä Andersson tarvitsi työkalun, jonka kautta globaa-

lin sivuston tuotetiedot saadaan hallittua keskitetysti kaikilla 

kielillä.

”Sellainen ominaisuus olisi voitu rakentaa myös sivuston 

taustalle, mutta halusin selvittää onko meillä laajempaa käyttöä 

Adeonan kaltaiselle monikanavaiselle järjestelmälle”, hän sanoo.

Andersson käynnisti kartoituksen, jossa Canter oli mukana 

puhtaasti asiantuntijana. 

”Tunsin Canterin ja tiesin, että se ei ole tyrkyttämässä meille 

pelkästään omaa järjestelmäänsä. Tässä projektissa haettiin ilman 

muuta parasta mahdollista ratkaisua.”

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin tarpeita ja olemassa 

olevia järjestelmiä. Markkinointiväen lisäksi työpajoissa istui IT-

puolen asiantuntijoita sekä myynnistä, tuoteportfoliosta ja tuo-

tekehityksestä vastaavia henkilöitä. Ilman ulkopuolista konsulttia 

vastaava porukka ei välttämättä koskaan sattuisi saman pöydän 

ääreen.

”Canter ymmärtää ja yhdistää laajalla skaalalla yrityksen infraa, 

tekniikkaa ja markkinoinnin tarpeita”, Andersson kiittää.

 

MARTELA VALITSI ADEONAN
Kartoituksen lopputulemana todettiin, että markkinoinnin ja 

myynnin käyttöön tarvitaan paikka, jossa tuotetietoa hallitaan. 

Vielä tässä vaiheessa Canter ei ollut lainkaan varma, että se olisi 

nimenomaan Adeona.

Asia alkoi valkenemaan sitä mukaa, kun markkinoinnin tarvitsema 

tuotekäsite hahmottui. Aloitettiin vaatimusmäärittely. Sen tarkoituk-

sena oli tuottaa aineisto, jonka perusteella Martela voi lähteä kilpai-

luttamaan järjestelmää.

”Lopulta Adeonalle ei löytynyt varteenotettavaa kilpailijaa. Tarjol-

la oli huomattavasti raskaampia järjestelmiä tai hyvin kevyitä järjes-

telmiä, joissa monikanavaisuus ei olisi toteutunut”, Andersson sanoo.

Markkinoitavien huonekalutuotteiden määrä asettui noin 200 ni-

mikkeen tasolle, minkä lisäksi erilaisia materiaaleja on noin 400. Määrä 

ei ole suuren suuri, mutta Martelan kohdalla sen hallinnasta tekee 

haastavaa yksittäiseen tuotteeseen liittyvän tiedon määrä ja kuudet 

kieliversiot.

Keväällä 2012 Martelassa alettiin pystyttää Canterin Adeona PIM 

-järjestelmää.

ADEONA TUKEE BRÄNDINHALLINTAA
Martela on designtalo, jossa visuaalinen viestintä on tärkeässä roo-

lissa. 

Vahvat kuvat ovat tuotetiedon keskiössä. Verkkosivuilla yhteen 

tuotteeseen on liitetty kymmenkunta kuvaa, joiden joukossa on 

myös referenssikuvia. Niiden ja markkinointitekstien lisäksi etenkin 

ammattiasiakkaat tarvitsevat runsaasti mitta- ja materiaalitietoa, laa-

turaportteja, ympäristötietoja sekä suunnitteluun liittyviä CAD-pii-

rustuksia. Designtalossa myös suunnittelijaan liittyvä tieto on tärkeä 

osa markkinointia.

Andersson muistuttaa, että Adeona ei ole yksittäinen sivupro-

jekti. Suuntana on monikanavaisuus. Verkkosivujen lisäksi Martela 

hyödyntää Adeona PIM:n aineistopankkiominaisuutta. Viimeisim-

pänä käyttöön on otettu tuotetietoa sisältävä intra ja tuotekorttien 

automaattitaitto. 

”Canter avasi silmät siihen mitä tuotetiedon hallinta voi parhaim-

millaan olla. Opimme ajattelemaan uudella tavalla ja näkemään uu-

denlaisia mahdollisuuksia”, hän sanoo.



MARTELA & ADEONA LYHYESTI

HAASTE » Martelan globaali web-uudistus nosti 

pintaan tuotetiedon hallintaan liittyviä haasteita. 

Toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotekehityksen 

PDM-järjestelmän sisältämää komponenttitietoa 

ei voitu hyödyntää tuotemarkkinoinnissa.

RATKAISU » Canterin johdolla tehdyn kartoi-

tuksen perusteella päädyttiin perustamaan 

tuotteita puhtaasti markkinoinnin tarpeisiin. 

Tuotetiedon säilyttämiseen ja hallintaan tarvittiin 

keskitetty ratkaisu. Monikanavaisuus käänsi valinnan 

Canterin toimittaman Adeona PIM:n puolelle.

HYÖDYT » Adeona on tuonut systemaattisen tavan markki-

nointiin liittyvän tuotetiedon ylläpitoon. Martela.com julkais-

tiin keväällä 2013, ja asiakkaat ovat kiitelleet lisääntynyttä 

tiedon määrää. Nyt Adeonan sisältämää tuotetietoa val-

jastetaan myynnin käyttöön.

FAKTAT » 6 kieltä ja maata • Noin 600 tuotetta • Noin 200 

erilaista tuoteattribuuttia • 3 tuotetyyppiä: huonekalut, mate-

riaalit ja palvelut • 7 relaatiotyyppiä: esimerkiksi lisätarvikkeet, 

liittyvät tuotteet ja palvelut • Keskitetty aineistonhallinta ja ja-

kelu lukuisille sidosryhmille • Automatisoitu julkaisu seuraaviin 

kanaviin: Globaali verkkopalvelu, Maakohtaiset verkkopalvelut, 

Globaali mediapankki, Tuotetietointra, Tuotekortit • Järjestelmä 

tuotantokäytössä alle 6 kuukaudessa ensimmäisestä määrittely-

työpajasta

Canter ei tyrkyttänyt meille 
omaa järjestelmäänsä. Tässä 
haettiin ilman muuta parasta 

mahdollista ratkaisua.

MINNA ANDERSSON, MARTELA



MARTELA on ergonomisten ja innovatiivisten 

kalusteiden designtalo sekä tilamuutoksia toteut-

tava palveluyhtiö. Martelan tuotteet ja palvelut 

parantavat tilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä työ-

ympäristöjen lisäksi muun muassa oppimisympä-

ristöissä ja hoivakohteissa. Martela on 68-vuotias 

perheyritys ja markkinajohtaja Suomessa. Yhtiön 

osakkeet on listattu NASDAQ OMX:n Helsingin 

pörssissä. Vuonna 2013 Pohjoismaissa, Puolassa ja 

Venäjällä Martelan palveluksessa oli 770 henkilöä 

ja konsernin liikevaihto oli 132,3 milj. euroa.
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ADEONA PIM on tuotetiedon hallintaan ja 

monikanavajulkaisuun soveltuva ohjelmisto, jonka 

todellinen 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, automaattituotantoon ja -julkaisuun 

liittyviä ohjelmistoja kaksi vuosikymmentä maail-

man johtavien teknologiakumppaneiden kanssa. 

Eri toimialoja edustavat asiakkaat ovat raivanneet 

kanssamme tietä ja olleet omassa bisneksessään 

tuotetiedon hallinnan edelläkävijöitä maailmanlaa-

juisesti. 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 palve-

lubisneksenä: ymmärrämme asiakkaidemme liike-

toimintaa, rakennamme asiakaskohtaisia ratkaisuja 

kumppanina ja olemme lähellä, kun käyttöönoton 

tukea ja tuotekehitystä tarvitaan.


