
INTEGRAATIOLLA TEHOT IRTI

DYNAMICS CRM -JÄRJESTELMÄSTÄ

Asiakastiedon Microsoft Dynamics CRM integraatio



Asiakastiedon integraatio tuo MS Dynamicsin CRM käytön uudelle 

tasolle, tehostaa myynnin prosesseja ja auttaa ylläpitämään 

asiakasrekisteriä ilman suuria integraatiokustannuksia. 

Asiakastiedon CRM integraation voi asentaa:

• Dynamics CRM 2013 ja uudemmat

• Dynamics Online

• Dynamics 365imii Asiakastiedon VPN yhteyden kautta: 

tps://intcrmtesti.asiakastieto.fi

CRM INTEGRAATIO

Helppo, kätevä käytössä, ei suuria investointeja



KESKEISET OMINAISUUDET



Tietosisältö, kun yritys perustetaan

• Y-tunnus

• Nimi

• Postitusosoite

• Käyntiosoite

• Puhelinnumero

• Faksi

• Sähköpostiosoite

• www-osoite

• Henkilöstöluokka sekä  vuosi

• Liikevaihtoluokka sekä vuosi

• Toimiala

• Yrityksen tila

• Yhtiömuoto

PERUSTA UUSI YRITYS HETKESSÄ

Myynnin motivaation kannalta on oleellista, että 

taustatöiden tekeminen on sujuvaa. Uuden yrityksen 

perustaminen CRM:ään on yksi taustatöistä, joita 

Asiakastiedon paketti helpottaa huomattavasti. 

Avullamme perustat uuden yrityksen tai päivität 

olemassa olevan tiedot hetkessä. 

• Uusi yritys perustetaan pelkällä nimellä tai 

Y-tunnuksella

• Päivitä-toiminnolla saat olemassa olevan 

asiakkaan tiedot ajan tasalle 



HAE VASTUUHENKILÖ

Myynnin on  tärkeä tietää yhteyshenkilöiden lisäksi korkein juridinen päättäjä, 

joka vaihtelee yhtiömuodon mukaisesti. Alla esimerkki eri yhtiömuotojen 

korkeimmista päättäjistä. 

Osakeyhtiö: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja

TMI: elinkeinoharjoittaja

Kommandiittiyhtiö: vastuunalainen yhtiömies

Alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä päätökset tekee toimitusjohtaja. 



Riskiluokitus päätöksentekoon (optio)

• Viisiportainen luokitus antaa selkeän 

kuvan yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta

• Luotettava ennuste mahdollisista 

maksuvaikeuksista, jonka avulla voit 

muokata sopimusehtoja.

• Analysoi tarkasti yrityksen taloudellisen 

taustan

• Tuo käyttöösi aina viimeisimmät 

luokitustiedot kaikille kaupparekisteriin 

merkityille yrityksille ja toiminimille sekä 

rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille

• Päivittyy reaaliajassa

Yritysmittari, myyntitoimintojen 

ohjaukseen

• Arvioi yrityksen liiketoimintaan 

liittyvää luottoriskiä kymmenien 

tietokannassa olevien tietojen 

perusteella

• Kolmiportainen, mutta perustuu 

viisiportaiseen Riskiluokitukseen 

• Päivittyy kerran kuukaudessa

Tasot

• Vahvat yritykset 

• Keskitason yritykset

• Riskialttiit yritykset

• Luokittelemattomat yritykset.

YRITYSMITTARI JA LUOKITTELUTIEDOT



MYYJÄN RAPORTTI

• Tarvittavat tiedot hetkessä ja luotettavasti

• Laaja katsaus yrityksen tilanteesta myynnin kartoitusvaiheeseen

• Selkeä raportti tukemaan myyntikäyntiä 

• Myyjän raportti on saatavissa kaikista aktiivisista yrityksistä



Tärkein omaisuutesi on asiakkaasi. Manuaalinen 

asiakastietojen päivitys napin painalluksella tai 

automaattiset muutosilmoitukset auttavat pitämään 

asiakasrekisterin laadukkaana ja antavat yritykselle 

vahvan kilpailuedun.

Laadukas asiakasrekisteri antaa mahdollisuudet:

• kehittää asiakassuhteita 

• luoda toimintasuunnitelmia

• suunnata myynnin- ja markkinoinnin 

toimenpiteet kustannustehokkaasti ja oikea-

aikaisesti

• pysyä ajan tasalla asiakkaissa tapahtuvissa 

muutoksissa

ASIAKASREKISTERIN PÄIVITYS JA 

AUTOMAATTINEN VALVONTA

Automaattiset muutosilmoitukset

• Aktiivisuusluokka

• Liikevaihto ja henkilöstö

• Toimiala

• Yritysmittari

• Yhteystiedot

• Nimi

• Yrityksen tila

• Yhtiömuoto

• Vastuuhenkilöt (TJ, PJ, I, VT, 

Elinkeinoharjoittaja, 

Vastuunalainen yhtiömies)



HELPPO SIIRTYMINEN ASIAKASTIEDON PALVELUIHIN

Keskeiset edut

• Dynamics käyttäjäryhmille omat palvelusiirtymät

• Turvallinen käyttäjähallinta organisaation sisällä

• Laskutuksen hallinta kustannuspaikkarakenteella CRM:n kautta

• Pääkäyttäjän hallittavissa


