
BASIC verkkokauppa



Firman esittely 

Agila DevOps, nopean ohjelmisto kehittämisen firma, joka erikoistuu sähköisen kaupankäynnin 

ohjelmistoihin, lohkoketjuihin ja digitaalisaatioon. 

Firman olennaiset referenssit vastaavasta työstä 
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Älyvaatefirman verkkokauppa:
www.you1.shop

Ergonomisia toimistotarvikkeita tuottava firma:
www.etätyö.online

Kyydin välityspalvelu:
www.taksiluuk.fi

http://www.you1.shop
http://www.taksiluuk.fi


Kuvaus asiakasyritykselle toteutettavan kehittämissuunnitelman tuottamisesta

Käymme läpi asiakkaan kanssa päivän heidän nykyistä liiketoimintaa ja tulevaisuuden visioita sparraten näitä tehden 

kehityssuunnitelman verraten kilpailjoita ja markkinoita ja sitten käynnistäen joko omalla brandillä ja yleispätevällä 

nimikkeellä verkkosivun tai markkinointisivun.

Kuvaus asiakasyritykselle toteutettavasta käytännön myynti-/markkinointitoimenpiteestä:
Asennamme yrityksenne pilvipalvelualustalle (PaaS) esimerkiksi Amazon Web Serviceen “AWS”,

BASIC SaaS nettiselainpohjaisen verkkosivujen luontiohjelmiston yhdessä asiakkaan kanssa päivittäen orgaanisen 

hakukoneoptimoinnin, verkkokauppa tuotteet ja/tai palvelut ja sivujen yleisilmeen, sekä mahdollisesti oman keskitetyn 

lohkoketjun ja rinnakkaisketjun kanta-asiakasjärjestelmänä. Asiakas saa tuotteeseen elinikäisen käyttöoikeuden.

Käymme läpi jokaisen ominaisuuden keskustellen ja päivitämme yhdessä sivuston kojelaudasta samalla antaen 

käyttökoulutuksen kuinka tehdä nopeita päivityksiä yhtiönne kotisivuille.

Sisällytämme jälkitoimituksena animaatiovideon, joka näyttää kuinka ostostapahtuma suoritetaan lisätäksemme 
myyntiänne.

Video kannattaa tehdä kuukauden kuluttua, jotta sivusto on keretty hienosäätää teidän ja kanta-asiakkaidenne makuun.



Kojelaudan yleisnäkymä



● PaaS (Platform-as-a-service) -mallissa kehittäjät vuokraavat kaiken tarvittavan sovelluksen 
rakentamiseksi luottaen pilvipalveluntarjoajaan, infrastruktuuriin, sekä applikaatioihimme. 
PaaS yksinkertaistaa huomattavasti verkkosovellusten kehittämistä; kehittäjän näkökulmasta kaikki 
taustaohjelmien hallinta tapahtuu kulissien takana. Vaikka PaaS: lla on joitain samankaltaisuuksia 
palvelimettoman tietojenkäsittelyn kanssa, niiden välillä on monia kriittisiä eroja. 

● Yleiseti ottaen käytämme AWS alustaa, joka kustantaa asiakkaalle muutamista euroista 
muutamiin kymmeniin euroihin riippuen kävijöiden, kuvien ja videoiden koosta sekä 
määrästä. Tämä on käytännössä ainut jatkossa tuleva maksu ellet halua tilata teknistä 
ylläpitoa, joka on käytännössä silloin tarpeeton jos sivuja ei kehitetä jatkuvasti ja et halua 
uusia tulevia ominaisuuksia. 
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Tekoäly “AI” tarkoittaa ihmisen älykkyyden simulointia koneissa, jotka on ohjelmoitu ajattelemaan ihmisiä 
ja matkimaan heidän toimiaan. Termiä voidaan soveltaa myös mihin tahansa koneeseen, jolla on 
ihmismieleen liittyviä piirteitä, kuten oppiminen ja ongelmanratkaisu.
Tekoäly perustuu periaatteeseen, että ihmisen älykkyys voidaan määritellä siten, että kone pystyy helposti 
jäljittelemään sitä ja suorittamaan tehtäviä, yksinkertaisimmista, jopa entistä monimutkaisempiin. 
Tekoälyn ja nykyään enemmänkin koneosaamisen tavoitteisiin sisältyy oppiminen, päättely ja käsitys.

Meidän BASIC:ssä käytännössä päätetään kanssasi mitä tietoa kerätään markkinointi ja 
muuhun käyttöön profiilista, sekä miten sitä käytetään.
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Käytännössä kytkemme käyttöön Chatin, asetamme yhteystiedot ja valitsemme kielet, joista 
englanti ja suomi ovat tällä hetkellä käytössä, eesti ja saksa tulossa.

Päätämme yhdessä lisätäänkö tuotteeseen kuukausiveloitteista palvelupakettia ja teemme 
kytkennät sen mukaan.
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Me olemme käytännössä koonneet useita turvattuja maksuväyliä, jotka on helppo liittää 
palveluunne, sisältäen: 

- Pankki- ja korttimaksut
- Osa-maksut
- Laskutus
- Kryptovaluuttamaksut 
- Rahtikustannuslaskuri



Videot korostavat yleensä ominaisuuksia, ja esittelevät palvelun innovatiivisella tavalla. Yritysten on yhä 
suositumpaa tehdä animoituja videoita liikenteen ohjaamiseksi kohti liiketoimintaa, koska visuaalinen viestintä 
on loistava työkalu yleisön kiinnostamiseen ja toimivampaa kuin perinteinen hakukonemarkkinointi. 

BASIC alustamme markkinointiominaisuudet: 
- Automatisoidut synttärionnittelu sähköpostit 
- Hakukoneiden orgaaninen (ilmainen) mainonta “SEO”. 

Esimerkiksi You1 shop brändi jyräsi googlen ja amazonin omat sivut jo kahden kuukauden 
olemassaolon jälkeen. 

- Bannerissa pyörivät asiakasylistykset 
(5 kommenttia lisää ostamispäätöksen tekemistä 68%:a) 

- Esittely video (Video voi lisätä ostamispäätöksen tekemistä jopa 80%:a enemmän)
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Ensimmäinen askel BASIC pilvenne rakentamisessa on asentaa tietokanta ja hallintaohjelmisto yhdessä 
asiakkaan kanssa valitsemalle pilvialustalle, jossa käytännössä meidän tarvii antaa sivustolle nimi ja kytkeä 
ainakin yksi BASIC-applikaatioista käyntiin, joka tehdään valitsemalla se kehityssuunnitelman mukaisesti.

Muita mahdollisia ominaisuuksia: 
- Logot, favicon, banneri  
- Applikaatiot kuten oma keskitetty lohkoketju, kanta-asiakasjärjestelmä. 
- Kuljetusten välitys, ikonit
- Käyttö ja yksityisyydensuojaehdot
- Käyttäjäominaisuudet kaksivaiheisten tunnistautumisten kanssa
- Ala-sivut, verkkokauppa ja tekoälyn jalostusohjelma ominaisuuksineen
- Google ja Facebook kirjautumiset
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Tatu Luuk
Teknologiajohtaja

End Of Day Solutions Oy
Kalevalankatu 20  
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VAT: FI28466216

tluuk@eods.it
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http://www.eods.it

