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Jenni Heikkilä
Taloushallinnon asiantuntija 

teknisellä twistillä.
Taloushallinnon tradenomi, 

JET,
Tietojenkäsittelyn AMK

Vividi on pienyritysten järjestelmätarpeiden 
ratkaisemiseen erikoistunut asiantuntijayritys 
Lahdessa. Henkilöstöllämme on monipuolinen 
osaamistausta ja pitkä kokemus B2B-palvelusta 
eri alojen pienyritysten kanssa. Tiimissämme 
työskentelee myös kokenut ja ammattitaitoinen 
graafikko.

Tunnemme yritysten myynnin ja markkinoinnin 
haasteet ja tarjoamme niihin käytännönläheiset, 
helposti toteutettavat ja nopeasti hyödynnettävät 
ohjelmistoratkaisut. Hyödynnämme ratkaisuissa 
useita eri järjestelmiä, joiden hankintaan ja 
tehokkaaseen hyödyntämiseen tarjoamme 
palveluitamme. 

Vastuullisena konsulttina palvelusetelillä 
tuotetuissa palveluissa toimii Sari Mäyrä, jolla on 
9 vuoden kokemus yritysjohtajana ja myyjänä, 
kymmenien erilaisten maksu- ja/tai verkko- 
kauppajärjestelmien toimitusprojekteista (ent. 
Sarin-Väisänen Oy) sekä kahden vuoden 
projektikokemus verkkokoulutuspalvelun ja 
siihen liittyvän alustan kehittämisestä (Synkassa 
Oy 2017-18).

Haluamme olla asiakkaidemme 
suosittelema kumppani 

yritysten liiketoiminnan ja 
tietojärjestelmien 

kehittämisprojekteissa.

Autamme pk-yrityksiä
kasvattamaan liiketoimintaa ja

hyödyntämään
oikeanlaisen tietojärjestelmän
käytöstä saatua kilpailuetua.

Asiakkaan menestys on 
yrityksemme menestystä.

Arvostamme tietoa - 
perustamme toimintamme 

luotettavan ja riittävän tiedon 
pohjalle.

Sari Mäyrä
Yritysjohtamisen asiantuntija.

KTM tietojohtaminen, JET, 
Tuotekehittäjän EAT, HHJ, 

Certified Scrum Master 2019

sari.mayra@sv-oy.fi
044 7511010

mailto:sari.mayra@sv-oy.fi


 Odoo monikanavaisen myynnin haasteisiin

Odoo on erittäin käyttäjäystävällinen ja 
monipuolinen yritysjärjestelmä, joka 
edullisuutensa puolesta sopii hyvin myös 
pieniin yrityksiin pääjärjestelmäksi. Odoon 
käyttöönotto on nopeaa ja sen avulla 
yritys voi digitalisoida ja automatisoida 
kaikki tarvittavat toiminnot. Henkilöstö 
nauttii työstään, kun voi keskittyä 
paremmin asiakkaan palvelemiseen. 
Myös yrittäjä nauttii myynnin ja tuotannon 
sujumisesta ja asioiden hallinnasta.

Tuotteiden ja asiakkaiden hallinta 
kerralla myymälästä verkkokauppaan ja 
somemarkkinointiin!

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi

Odoon ohjelmistolisenssit ovat belgialaisen Odoo S.A:n 
myymiä palveluita. Vividi - osana SV Maksujärjestelmät 
Oy:tä - on Odoon Learning Partner Suomessa. Suomessa 
on myös muita Odoo Partnereita, joilta Vividin asiakkaat 
voivat halutessaan ostaa palveluita. 

Odoo perustuu avoimeen lähdekoodiin, jota kehittää miljoonat käyttäjät ympäri 
maailmaa. Odoolla on maailman suurin yritysapplikaatioiden verkkokauppa noin 
16 000 lisäohjelmiston valikoimalla.

Tarvittaessa voimme toteuttaa myös integraatioita asiakkaan muihin järjestelmiin 
yhdessä kumppaneinamme toimivien IT-talojen Reason Solutions Oy:n ja Bonware 
Oy:n kanssa.

Joka viikko on mahdollista ottaa 
kehitysaskelia.



Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma sekä 
myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet

PALVELUN SISÄLTÖ

Yrityspalvelusetelillä asiakasyritys saa 50 tuntia asiantuntijan työtä sekä 
valitsemaansa käytännön myynti- tai markkinointitoimenpiteen toteutukseen 
tarvittavat Odoo-lisenssit sekä palvelintilan 6 kuukauden ajalle.

KEHITTÄMISSUUNNITELMA:
1. Perehtyminen yrityksen liikeideaan ja strategisiin tavoitteisiin, 

organisaatioon, prosesseihin sekä myynnin ja markkinoinnin käytössä 
oleviin työkaluihin. 

2. Toiminnallisuuskuvaus yrityksessä havaituista myynnin ja markkinoinnin 
järjestelmätarpeista helposti ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä 
muodossa. 

3. Konkreettinen kehittämissuunnitelma prototyypin muodossa: 
ehdotuksemme yrityksen myynnin ja markkinoinnin prosesseista ja 
niissä tarvittavista työkaluista Odoo-yritysjärjestelmän eri moduuleilla. 

4. Käyttäjien kouluttaminen työkalujen hyödyntämiseen ja toiminnan 
tehostamiseen. Prosessien ja toimenpiteiden kehittäminen ketterin 
kehittämismenetelmin (protoilu asiakkaan kanssa), minkä jälkeen 
toimenpiteet on nopeasti vietävissä toteutukseen. 

5. KÄYTÄNNÖN MYYNTI- TAI MARKKINOINTITOIMEN TOTEUTUS
a. Verkkosivuston ja verkkokaupan pystyttäminen 

Odoo-järjestelmällä TAI
b. Sähköpostimarkkinoinnin automaation rakentaminen 

Odoo-järjestelmällä TAI
c. Asiakkaan suunnitteleman myyntiprosessin/kampanjan 

perustaminen Odoo-järjestelmään.

Vaihtoehdoista löytyy tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla.

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi



Palvelu 1: xxxx

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi

Verkkosivuston ja verkkokaupan 
pystyttäminen Odoo-järjestelmällä5a

TOTEUTUS SISÄLTÄÄ:

● Odoo-järjestelmän moduulit Verkkosivu, 
Verkkokauppa ja Laskutus 3 käyttäjälle 
6 kk ajan.

● Palvelintila ja sen ylläpito Odoo.sh 
-palvelussa 6 kk ajan.

● Ulkoasun ja sisällön suunnittelu sekä 
toteutus Odoon sisältämiä valmiita teemoja 
ja sisältöelementtejä käyttäen.

● Tuotteiden tietojen ja tuotekuvien lataaminen 
verkkokauppaan.

● Yrityksen esittelysivujen ja 
yhteydenottolomakkeiden toteutus 
verkkosivuille.

● Käyttäjien koulutus ja toimintatapojen 
tehostaminen järjestelmää hyödyntäen.

Palvelusetelillä toteutettavan palvelun 
jälkeen asiakas voi jatkaa Odoo-järjestelmän 
käyttöä maksamalla Odoon hinnaston 
mukaiset lisenssit. 

Odoolla toteutettu verkkosivusto ja verkkokauppa on helppo ja 
nopea ylläpitää. Järjestelmään voi edullisesti lisätä tarvittavia 
moduuleja mm. kassaohjelmisto, varastonhallinta, uutiskirjeet sekä 
CRM myyntiputken ja asiakkuuksien hallintaan.

Odoon avulla yritys säästää aikaa, markkinoi tehokkaasti, myy 
nopeasti ja parantaa asiakaskokemusta hyvällä tiedonhallinnalla.

Täysin integroidut
sovellukset...

...on suunniteltu 
sopimaan kaikkiin 
liiketoiminnan 
tarpeisiin.



Palvelu 1: xxxx

Täysin integroidut
sovellukset...

...on suunniteltu 
sopimaan kaikkiin 
liiketoiminnan 
tarpeisiin.

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi

Sähköpostimarkkinoinnin automaation 
rakentaminen Odoo-järjestemällä5b

TOTEUTUS SISÄLTÄÄ:

● Odoo-järjestelmän moduulit Uutiskirje, 
Markkinoinnin automaatio ja CRM 
2 käyttäjälle 6 kk ajan.

● Palvelintila ja sen ylläpito Odoo.sh 
-palvelussa 6 kk ajan.

● Uutiskirjeiden ulkoasun (3 eri mallipohjaa) 
suunnittelu sekä toteutus Odoon sisältämiä 
valmiita teemoja ja sisältöelementtejä 
käyttäen.

● Asiakkaan kanssa suunnitellun 
markkinointikampanjan toteutus uutiskirjeiden 
osalta.

● Myyntitiimien ja myyntiprosessien 
rakentaminen CRM:ään.

● Myyjien koulutus ja toimintatapojen 
tehostaminen järjestelmää hyödyntäen.

Palvelusetelillä toteutettavan palvelun 
jälkeen asiakas voi jatkaa Odoo-järjestelmän 
käyttöä maksamalla Odoon hinnaston 
mukaiset lisenssit. 

Odoolla toteutettu markkinoinnin automaatio on helppo ja nopea 
ylläpitää. Järjestelmään voi edullisesti lisätä tarvittavia moduuleja 
mm. verkkosivut, asiakaskyselyt sekä myynnin ja laskutuksen 
tilausprosessin hallintaan.

Odoon avulla yritys säästää aikaa, markkinoi tehokkaasti, myy 
nopeasti ja parantaa asiakaskokemusta hyvällä tiedonhallinnalla.



Palvelu 1: xxxx

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi

Myyntiprosessin/-kampanjan 
perustaminen Odoo-järjestelmään5c

TOTEUTUS SISÄLTÄÄ:

● Odoo-järjestelmän moduulit CRM, Myynti ja 
Laskutus 3 käyttäjälle 6 kk ajan.

● Palvelintila ja sen ylläpito Odoo.sh 
-palvelussa 6 kk ajan.

● Tarjouspohjien ulkoasun (3 eri mallipohjaa) 
suunnittelu sekä toteutus Odoon sisältämiä 
valmiita teemoja ja sisältöelementtejä 
käyttäen.

● Asiakkaan kanssa suunnitellun 
myyntiprosessin/-kampanjan toteutus 
järjestelmään.

● Myyntitiimien ja myyntiprosessien 
rakentaminen CRM:ään.

● Myyjien koulutus ja toimintatapojen 
tehostaminen järjestelmää hyödyntäen.

Palvelusetelillä toteutettavan palvelun 
jälkeen asiakas voi jatkaa Odoo-järjestelmän 
käyttöä maksamalla Odoon hinnaston 
mukaiset lisenssit. 

Odoolla myynnin prosesseja ja mahdollisuuksia on helppo ja 
nopea hallita. Järjestelmään voi edullisesti lisätä tarvittavia 
moduuleja mm. verkkosivut, verkkokauppa, asiakaskyselyt sekä 
kassaohjelmisto ja varastonhallinta.

Odoon avulla yritys säästää aikaa, markkinoi tehokkaasti, myy 
nopeasti ja parantaa asiakaskokemusta hyvällä 
tiedonhallinnalla.

Täysin integroidut
sovellukset...

...on suunniteltu 
sopimaan kaikkiin 
liiketoiminnan 
tarpeisiin.


