
Uudenlainen ratkaisu vanhaan ongelmaan 

Tehty loppukäyttäjille 

Valvomo on tehty suoraan loppukäyttäjille. Sen 

käyttöön ei tarvita diplomi-insinöörin tutkintoa. 

Kaikki ominaisuudet ovat helposti löydettävissä ja 

hyödynnettävissä.  

Datasta tietoon 

Nykypäivänä jokainen yritys kerää valtavasti dataa 

toiminnastaan.  Kannoista löytyy miljoonia 

tapahtumia, jotka analytiikan puuttuessa eivät kerro 

mitään. Valvomo auttaa jäsentämään suuria 

informaatiomassoja ja mahdollistaa niiden 

hyödyntämisen. 

Missä vain, milloin vain 

Valvomo pyörii pilvessä ja käyttää omaa kantaansa. 

Siksi se on aina käytettävissä laitteella kuin laitteella. 

Voit seurata yrityksesi toimintaa niin mökkilaiturilta 

kuin strategiapäiviltäkin.  Valvomo kertoo aina 

ajantasaisen tiedon yrityksesi tilanteesta.   

Katse tulevaisuuteen 

Katsomme aina eteenpäin. Kun muutokset 

huomataan ajoissa, niihin ehditään reagoida. 

Toimitusvarmuus säilyy, kun havaitaan kysynnän 

muutokset. Toisaalta asiakkaan maksu-

käyttäytymisen muutos huomataan heti — ei vasta 

protestilistalta.  

Pulmaton Valvomo on nykyaikaisen yrityksen kokonaisvaltainen BI-ratkaisu. Valvomo 

raportoi, varoittaa, ennustaa ja simuloi.  



Ongelmien havaitseminen nopeasti 

helpottaa niiden ratkaisua 

Yritykselle kuin yritykselle tulee matkan varrelle 

ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisuja. Asiakkaita 

joutuu väistämättä joskus maksukyvyttömiksi, jolloin 

luottotappioiden minimointi on tärkeää. Analytiikka 

auttaa seuraamalla asiakkaan maksukäyttäytymistä 

ja raportoimalla siinä tapahtuvista muutoksista. 

Tällöin voit lopettaa toimittamisen yritykselle heti 

ensimmäisten oireiden ilmetessä, ja luottotappiot 

minimoituvat. Samankaltainen nopea reagointi 

auttaa lähes kaikissa yritystoiminnan 

ongelmatilanteissa. 

Analytiikka auttaa myyntiä 

kasvamaan 

Myynnissä usein on tärkeää ymmärtää keihin tulee 

keskittyä. Elääkö yrityksemme uusasiakashankinnas-

ta, ovatko kaikki asiakkaat yhtä tärkeitä vai tuovatko 

itse asiassa pari yritystä leijonanosan kattees-

tamme? Näiden ja muiden myynnin analytiikkojen 

pohjalta voit suunnitella yrityksesi myyntitoiminnot 

tehokkaammin. 

Helpottaa asiakashallintaa 

Asiakkaiden priorisointi on valitettavasti nykyisin 

pakollinen asia. Tuskin kenelläkään meistä on 

resursseja paneutua jokaiseen asiakkaaseemme 

täysin. Tällöin pitää tietää kuka on tärkeä asiakas ja 

kuka itse asiassa vain maksaa meille rahaa. Nämä 

tiedot saat myynnin analytiikasta. Toki samat asiat 

saat myös excelistä, mutta tämäkin asia muuttuu. 

Analytiikka seuraa tapahtumia ja raportoi vain 

silloin, kun on jotain mihin reagoida.  

Päätöksentekotavat muuttuvat 

ketterämmiksi 

Yrityksen päätöksenteon tulee aina pohjautua 

tosiasioihin. Tämä tarkoittaa usein käytännössä sitä, 

että isoja päätöksiä tehdään neljännesvuosittain ja 

muulloin vain yritetään selvitä. Automaattinen 

analytiikka tuo kaikki tarpeelliset luvut ja tiedot 

välittömästi eteesi, jolloin voit tehdä pienempiä 

päätöksiä useammin. Tällöin lopputulos paranee, ja 

virheelliset päätökset korjataan heti, ei vasta 

kolmen kuukauden kuluttua. 

Analytiikan hyödyt 

Usein yrityksissä aliarvioidaan analytiikan merkitys ja hyödyllisyys. Se 

nähdään konsulttien työkaluna, jolla ei ole päivittäisessä yritystoiminnassa 

sijaa. Tässä kuitenkin neljä konkreettista asiaa, joissa analytiikka voi 

yritystäsi tukea helposti ja vaivattomasti. 



Miksi juuri Valvomo? 

 

 

 

 

1.Nopeus on valttia. Valvomon avulla näet muutoksen heti kun se tapahtuu, et vasta parin kuukauden 

päästä kun tilit valmistuvat. Parhaissa tapauksissa näet muutoksen jo ennen sen tapahtumista, sillä 

ohjelmamme pyrkii tilastollisin menetelmin ennustamaan yrityksenne tulevaisuutta. Valvomo seuraa 

väsymättä tunnista toiseen yrityksesi jokaista yksitoiskohtaa jotta sinun ei tarvitse. 

2.Valvomo seuraa myös automaattisesti yrityksesi toimintaa. Valvomme saatavien määriä, asiakkaiden 

maksukäyttäytymistä ja ostoja — täysin automaattisesti! 

3.Valvomo auttaa siirtymään kuukausittaisesta, neljännesvuosittaisesta tai vuosittaisesta maailmasta 

tähän hetkeen. Automaattiset budjettipohjat ja ennusteet ohjaavat oikeasti katsomaan tulevaisuuteen, 

ei siihen mitä vuoden alussa ajateltiin tulevaisuudesta. 

4.Valvomon avulla voit seurata yrityksesi tilannetta kaikista näkökulmista. Voit jaotella kaiken niin 

asiakasryhmittäin, kustannuspaikoittain kuin tuoteryhmittäinkin. Tarkastelemalla yrityksesi toimintaa 

joka näkökulmasta löydät aina uusia parannuskohteita.  

5.Tietoihin porautuminen käy käden käänteessä ja pystyt seuraamaan helposti minkälaisia ryhmiä ta-

hansa. Voit vaikkapa seurata yksittäisen asiakkaan katteita verkkokaupasta ja verrata niitä perinteisen 

myynnin katteisiin. 

6.Valvomo on helppokäyttöinen ja nopea. Päivittäisen tilanteen tarkistamiseen kuluu aamustasi 5 mi-

nuuttia tunnin sijaan. Tällöin aikasi kuluu johtamiseen taulukkolaskennan sijaan.  



Pulmaton on nuori yritys, jolla on pitkä kokemus toiminnanohjausjärjestelmistä. Yhdistämme nuoruuden innon vuosikymmenten 

kokemukseen ja tuomme näin pk-yritysten ohjelmistot 2010-luvulle. Helppokäyttöiset, käyttäjille tehdyt BI-ratkaisut tehostavat 

toimintaa yrityksessä kuin yrityksessä sitomatta resursseja raskaisiin ja epävarmoihin jättiläisprojekteihin. 

Emme tarvitse Valvomoa koska... 

Saan jo kaikki tiedot järjestelmistä 

Mikäli tosiaan saat nopeasti ja vaivattomasti täysin ajantasaiset tiedot yrityksesi toiminnasta missä vain, milloin vain, onnittelemme: et tosiaankaan 

tarvitse Valvomoa. Todellisuus on kuitenkin usein toinen: yrityksen omien tietojärjestelmien raportointi on harvoin helppokäyttöistä ja selkeää. 

Useimmat järjestelmät on nimittäin kehitetty huolehtimaan jostain yksittäisestä asiasta. Moni turvautuu tällöin exceliin ja tuhlaa viikottain tuntitolkulla 

omaa aikaansa eri paikoista tulevien raporttien yhdistelyyn ja visualisointiin. 

Tilitoimisto tuottaa tarvitsemani tiedot  

Tilitoimistot ovat arvokas kumppani yritykselle ja ne usein tuovat ammattitaitoa, jota yrityksessä ei ole. Ne eivät kuitenkaan korvaa sisäistä jatkuvaa 

seurantaa, sillä tilitoimistojen tuottamat luvut ja laskelmat ovat aina jäljessä. Parhaat päätökset tehdään kun yhdistetään pitkän aikavälin suunnitelmat 

ja laskelmat nopeaan reagointiin tilanteiden muuttuessa.  Tällöin tarvitaan niin tilitoimistoa kuin Valvomoakin. 

Tiedän mitä yrityksessäni tapahtuu ilman tarkkoja tilastojakin 

Monesti näin onkin tiettyyn  pisteeseen asti. Sen jälkeen kasvu lakkaa, sillä yrityksen johtaminen tulee mahdottomaksi kun kukaan ei enää pysty 

hallitsemaan kokonaisuutta. Tällöin tarvitaan tilastoja. Ellei sinulla ole aikaa katsella tilastoja, kannattaa miettiä, mikä on tärkeämpää kuin tietää 

tarkasti missä yrityksessämme mennään. Tarkka seuranta helpottaa suunnittelua,  mahdollistaa nopean päätöksenteon ja säästää aikaa.  

Tiedon hallinta on erityisen tärkeää kasvaville yrityksille 

Omistaja-yrittäjät ovat useimmiten myyjiä, ja vieläpä yrityksensä parhaita sellaisia. Tämä kuitenkin usein 

johtaa ongelmiin. Ylivoimaisesti suurin haaste yrityksen kasvulle nimittäin tulee kun kokonaisuutta ei pysty 

enää yksi henkilö päänsä sisällä hallitsemaan. Tällöin tarvitaan tietojärjestelmiä, jotka yhdistävät olen-

naiset luvut ja antavat siten pohjan päätöksenteolle. Usein tähän ei kuitenkaan varauduta, vaan koko 

yritys lepää omistajansa aivojen varassa. Tässä tilanteessa usein jäädään miettimään miksi kasvu pysähtyi 

eikä osata tai voida päästää irti päivittäisen myynnin pyörittämisestä.   

Valvomo auttaa jäsentämään suuretkin datamäärät, jolloin voit tehdä yrityksesi kannalta parhaat rat-

kaisut myös silloin, kun yrityksesi kasvaa vauhdilla. 

 


