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Opinnäytetyö toteutettiin Piimega Oy:lle ja osaksi yrityksen Total Commerce-oh-
jelmistoa, joka on kaupan alalle suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä. Total 
Commerce ERP:ssä on integraatio myös Magento-verkkokauppaan.  
 
Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa ohjelmistointegraatioita Total Commercen 
ja varastohotellipalveluja tarjoavan osapuolen järjestelmien välille. Lisäksi toteu-
tettiin myös maksuvälineintegraatioita ulkoisiin järjestelmiin. Integraatioiden ta-
voitteena oli saada järjestelmien välille toimivat ohjelmistorajapinnat, joiden 
avulla automatisoitiin Total Commercen ja verkkokauppaintegraation toimintoja.  
  
Työssä käytetyt kehitystyökalut olivat pääosassa Visual Studio 2015 sekä SQL 
Management Server 2014, jotka ovat molemmat Microsoftin työkaluja. Projektin 
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Lopputuloksena saatiin toteutettua asiakasprojektin laajempaan testivaiheeseen 
integraatioita järjestelmien välille. Ennen kaikkea opittiin ohjelmistointegraatioi-
den kehitystyöstä ja sen eri vaiheista. Myös asiakasprojektissa työskentelystä 
sai arvokasta kokemusta.  
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This thesis work was made for Piimega Oy which is a software company in 
Oulu, Finland. The work was part of their eCommerce product Total Commerce 
which is enterprise resource planning software for small and medium sized 
companies in retail business. It also contains software integration to Magento 
online store platform.  
 
The objective of this project was to integrate two separate systems to communi-
cate with each other. Integrations included application programming interfaces 
to third party company which offers warehouse hotel services. The work also in-
cluded integrations to a system that offers payment services. 
 
Development tools that were daily used in this project were mainly Visual Studio 
2015 and SQL Management Studio 2014, which are both products by Microsoft. 
In the beginning of the project there were project planning and research about 
needed integrations and after that began development work to existing platform. 
The specification document about integrations was also made simultaneously 
with development work and some changes compared to first specifications were 
made as the project advanced. Most of the research work was related to study-
ing of the integration API documents.  
 
In the end of the project there were working integrations to all systems that were 
needed and were ready for larger-scale system testing phase that also included 
testing by client company. There were no major delays in project’s development 
schedule which was great thing to see in the end of project. Working in a cus-
tomer project was a great experience. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty syksyn 2018 aikana ja tilaajana toimi oululainen oh-

jelmistoalan yritys Piimega Oy. Piimega on perustettu vuonna 1998 Oulussa. Toi-

mipisteitä yrityksellä on Oulussa sekä Vantaalla. Yritys työllistää noin 80 IT-alan 

henkilöä. (1.) Ennen opinnäytetyötä olin suorittanut kaikki yrityslähtöiset tuoteke-

hitysprojektit samassa yrityksessä, kuten myös ammattiharjoitteluni. Opinnäyte-

työ oli siis luonteva jatkumo suorittaa myös jo tutuksi tulleessa yrityksessä. 

Työn aihe käsittelee Piimega Oy:n kehittämää toiminnanohjausjärjestelmää ja sii-

hen liittyviä integraatioita kolmannen osapuolen varastohotellijärjestelmään. Tar-

koituksena oli siis automatisoida ja yhdistää Piimega Oy:n Total Commerce-oh-

jelmisto ohjelmointirajapintojen avulla kolmannen osapuolen varastohotelliohjel-

mistoon ja saada ne toimimaan keskenään automaattisesti. Integraation ohjel-

mistorajapinnoissa kulkee tietoa esimerkiksi tuotetiedoista, varastohallinnasta ja 

tilauksista.  

Tässä raportissa kerron aluksi hieman tarkemmin, mikä on toiminnanohjausjär-

jestelmä, mihin sitä käytetään ja mitä hyötyä siitä on käyttäjille. Esittelen myös 

järjestelmien integroimista eri järjestelmien välillä, integroinnin toteutustapoja 

sekä erilaisia ohjelmointirajapintoja. Seuraavaksi käsittelen suoritettua työtä ja 

työn eri vaiheita. Lopuksi työssä pohdin hieman mahdollisia jatkokehitysmahdol-

lisuuksia tulevaisuuden kannalta ja mahdollisuuksia kehittää integraatioita eteen-

päin asiakastarpeiden vaatiessa. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Enterprise Resource Planning (ERP) eli toiminnanohjausjärjestelmä on järjes-

telmä, jolla sananmukaisesti suunnitellaan yrityksen resursseja ja niiden käyttöä. 

ERP-järjestelmiä on monilla eri aloilla käytössä, mutta kaikkia yhdistää samat pe-

rusominaisuudet, jossa integroidaan yrityksen eri toimintoja samassa ohjelmis-

tossa. Järjestelmä voi esimerkiksi integroida tuotantoa, varastohallintaa, myyntiä, 

jakelua ja asiakastietoja. ERP käyttää ajattelumallia, joka on johdettu MRP II:sta 

(Material Resource Planning) eli tuotannonohjauksesta. (2.) 

2.1 Ominaisuudet 

Tyypillistä ERP-järjestelmille on yhteinen tietokanta, jota ohjelman eri haarat 

käyttävät. Organisaation yhteinen tietokanta mahdollistaa tiedon läpinäkyvyyden, 

mutta koska monet ohjelman eri osa-alueet saattavat hyödyntää tietoa samasta 

paikasta, se asettaa vaatimuksia tiedon oikeellisuudelle ja ajantasaisuudelle. Ny-

kyaikaisissa järjestelmissä toiminnot ovat usein erillisinä osina, joita voidaan ot-

taa käyttöön yksittäin asiakkaan tarpeet huomioiden. (3.) 

Markkinoilla on runsaasti ERP-järjestelmiä ja järjestelmien vertailu keskenään 

yleisellä tasolla ei ole kovinkaan viisasta. Kannattaakin keskittyä ominaisuuksiin, 

jotka ovat omalle yritykselle tarpeellisia ja joita on asetettu tavoitteeksi tarvitta-

valle järjestelmälle. Kaikki keskeiset toiminnot eivät välttämättä löydy yritykselle 

sopivasta toiminnanohjausjärjestelmästä, vaan osa toiminnallisuuksista voidaan 

integroida erillisjärjestelmistä, jotka käyttävät hyväksi kuitenkin samaa tietoa. Tä-

män kaltaisia erillisjärjestelmiä voivat olla esimerkiksi tuotteiden hallintajärjes-

telmä APS (Advanced Planning & Scheduling) tai tuotannon hienokuormituksen 

järjestelmä MES (Manufacturing Execution Systems). (3.) 

Kuvassa 1 on tyypillinen ERP-järjestelmä, jossa on integroituna eri toiminnanoh-

jauksen osioita yhteen järjestelmään.   
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KUVA 1. Nykyaikainen ERP-järjestelmä (3) 

2.2 Kehitys 

Toiminnanohjauksen perusajatuksena on ollut materiaalien tarvelaskenta, jonka 

ympärille on kehittynyt eri tuotannonohjaustoiminnallisuuksia sekä myös talous-

hallinnon ominaisuuksia. Näin järjestelmistä on kehittynyt entistä kokonaisvaltai-

sempia vastaamaan nykyaikaisten yritysten kasvavia tarpeita ja ne sisältävät mo-

nia yrityksen keskeisiä toimintoja tai joissain tapauksissa jopa kaikki yrityksen 

keskeisimmät toiminnot.  

2.2.1 Material Resource Planning (MRP) 

Nykyaikainen ERP-järjestelmä on saanut alkunsa jo 1960-luvulla. MRP-järjestel-

män pioneerina toimi J.I Case, joka oli traktori- ja rakennuskoneteollisuuden me-

nestyvä yritys. MRP-ohjelma luotiin käsittelemään teollisuuteen saadut tilaukset 

ja myynnit ja laskemaan niiden perusteella arvioitu tuotantoaikataulu. Tämän jäl-

keen tuotantoaikataulun ja tarvittavien osien perusteella lasketaan materiaali-

tarve kyseisten tilausten valmistusta varten ja verrataan sitä saatavilla olevaan 

määrään varastossa. (4.) 
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Vielä 1970-luvun alussa ratkaisut olivat kalliita ja kömpelöitä ja vaativat joukon 

teknikoita, jotka ylläpitivät järjestelmän päätietokoneita. Vuonna 1976 MRP-jär-

jestelmästä tuli kuitenkin keskeinen osa tuotannonhallintaa. (4.) 

Kuvan 2 MRP-järjestelmään on tuotu myös muita toiminnanohjauksen osia täy-

dentämään perusjärjestelmää ja vastaamaan nykyaikaista järjestelmää. 

 

KUVA 2. Kehittynyt MRP-järjestelmä (5) 

2.2.2 Manufacturing Resource Planning (MRP II) 

1970-luvulla kehitettiin MRP II, jonka avulla teollisuuden suunnitteluprosessiin 

tuotiin seuraava edistysaskel. Kuten edeltäjänsäkin, MRP II -järjestelmä toimii 

markkinan kysyntäennusteen ja tuotantoaikataulun perusteella eikä niinkään ti-

lausten perusteella. Materiaaliohjauksen lisäksi siinä suunniteltiin tuotteen läpi-

menoreittiä, laskettiin siihen käytettävää aikaa tehtaassa ja seurattiin, ettei teh-

taiden koneiden tuotantokapasiteettia ylitettäisi. (4.) 

Edistyneimmissä järjestelmissä myös eräkoko vaikuttaa käytettyihin laskuihin. 

Silloin materiaalitarve ja toimituksiin vaadittu aika voidaan laskea erikseen jokai-

selle tuotantoprosessin vaiheelle. MRP II lisäsi myös kustannuslaskentaa sekä 

taloushallinnan toimintoja tuotannonohjaukseen. (6.) 
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MRP II -järjestelmät tarjoavat samat ominaisuudet kuin MRP-järjestelmä, mutta 

lisäksi siinä on tuotannon aikataulutusta, materiaalitarveseuranta sekä varasto-

määräseuranta. MRP II osaa ottaa huomioon muuttujia, kuten tuotantokone- ja 

henkilöstöresursseja, ja pystyy niiden avulla tuottamaan tarkemman kuvan yrityk-

sen tuotantokapasiteetista. Monet järjestelmät tarjoavat myös ominaisuutta, jolla 

voidaan simuloida jotain tuotantotapahtumaa syöttämällä arvoja tiettyihin muut-

tujiin. Tällä tavalla voidaan pyrkiä ennustamaan eri tuotannon tapahtumia. (6.) 

MRP II on tänäkin päivänä yrityksissä aktiivisesti käytössä ja toimii joko omana 

ohjelmistonaan tai osana ERP-järjestelmää.  

2.3 Hyödyt 

ERP-järjestelmät ovat kehittyneet ajan saatossa, mutta niillä on aina ollut sama 

päätarkoitus auttaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta ja auttaa 

hyödyntämään yrityksen käytössä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti. 

Myös taloudellisuus paranee, koska materiaalitarve on tarkemmin ennustetta-

vissa ja se taas vähentää ylimääräisen materiaalin varastointikuluja. Yrityksen 

asiakaspalvelu asiakkaan suuntaan paranee myös, koska voidaan luvata tarkem-

pia saatavuusaikoja tilatuille tuotteille. Yrityksen sisäinen tiedonkulku paranee tie-

don läpinäkyvyyden ja yhteisen tietokannan ansiosta ja yrityksen eri osastoilla on 

reaaliaikaisempi käsitys tarvittavista tiedoista, koska joka paikasta pääsee käsiksi 

samaan ylläpidettävään tietoon. (2.) 

Yrityksen päätöksenteko nopeutuu, kun päättäjillä on helposti käytössään ajan-

kohtaista tietoa. Aikaisemmin tiedon välitys yrityksen eri osastojen välillä saattoi 

tapahtua tietyn jakson mukaisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa. Nykyaikainen 

reaaliaikainen tiedonvälitys on kuitenkin mahdollistanut sen, että eri osastot voi-

vat kehittää ja suunnitella toimintaansa useammin ja reagoida reaaliaikaisen tie-

don perusteella nopeammin muutoksiin tiedoissa. (2.) 

Nyky-yrityksillä on lähes kaikilla käytössään jonkinlainen toiminnanohjausjärjes-

telmä sen mukaan, minkä alan yritys on kyseessä ja mitä toimintoja yrityksessä 

pidetään yrityksen toiminnan kannalta tärkeinä. ERP-järjestelmät ovatkin vähen-

tämässä manuaalisesti tehtävää työtä tiedonkäsittelyssä ja tuotannon eri osa-

alueilla ja automatisoivat yritykselle tärkeitä alueita. (2.) 
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Vaikka ERP-järjestelmässä on laaja tarjonta erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja 

yrityksen tarpeisiin, niitä on myös mahdollista laajentaa erilaisilla ohjelmamoduu-

leilla. Esimerkiksi jos järjestelmästä ei löydy toimintoja suunnitella joitakin tapauk-

sia, on mahdollista käyttää erillistä ohjelmaa tai integroida ohjelmamoduuli ERP-

järjestelmään, jonka avulla voidaan laskea ja suunnitella ”mitä jos”-tapauksia. 

Niitä sanotaan ”Advanced Planning and Scheduling”-ohjelmistoiksi. Niitä voidaan 

käyttää esimerkiksi optimoimaan tuotannon eri vaiheita. (2.) 

Yrityksen monet eri osa-alueet voivat hyötyä ERP-järjestelmistä, mutta yleisim-

min järjestelmän avulla tavoitellaan seuraavia hyötyjä:  

- myynnin ja materiaalitarpeiden ennustaminen 

- tilauksen seuranta läpi työvaiheiden 

- rahallisen tuoton seuranta 

- ostotilausten tilatuiden ja saapuneiden tuotteiden vertailu 

- eri järjestelmien välisen tiedonsiirron vähentäminen tai poistaminen 

- järjestelmän tiedon läpinäkyvyys ja todenmukaisuus 

- yrityksen tietojen tietoturvariskien vähentäminen (2). 
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3 JÄRJESTELMIEN INTEGROINTI 

Integraatiolla tarkoitetaan yleisesti tiedon jakamista kahden tai useamman osa-

puolen kesken. ”Järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan yleisesti toimintaa, jolla or-

ganisaation hajautunut tieto yhdistetään ja muunnetaan sopivaksi toiselle sitä tar-

vitsevalle järjestelmälle. Järjestelmäintegraatio nähdään usein välityskerroksen 

toiminnaksi.” (7.)  

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin eri tietojärjestelmien integroimista keske-

nään yleisesti sekä millaisia eri toteutustapoja integrointeihin on käytettävissä. 

Tutustutaan myös erilaisiin ohjelmointirajapintoihin, joiden avulla tietojärjestelmät 

voidaan integroida keskustelemaan keskenään. 

3.1 Kehityksen tarve 

Nykyään tietojärjestelmien integraatiot ovat entistä yleisempiä. Esimerkiksi jos 

yrityksellä on useita erillisiä järjestelmiä tai ohjelmistoja, ne halutaan jakamaan 

tietoa keskenään automaattisesti, vaikka niiden alun perin ei ole niin suunniteltu 

tekevän. Täysin manuaalinen tiedonsiirto olisi hidasta ja mahdollisesti virheal-

tista. 

Myös ERP-järjestelmien integraatiot ovat yleisiä, koska ohjelma on monesti yh-

teydessä moniin ulkoisiin palveluihin, liittyivät ne sitten esimerkiksi tilauksen lä-

hettämiseen tai tilauksen maksamiseen jollakin vaihtoehtoisella maksutavalla. 

Yhteistä integraatioilla on kuitenkin se, että tieto vaihdetaan puolin ja toisin en-

nalta sovitulla tavalla, kuten esimerkiksi tiettyä ohjelmointirajapintaa hyödyntäen.  

Ohjelmistointegraatiot ovat saaneet alkunsa noin 30 vuotta sitten. Ne olivat silloin 

yksinkertaisia, ja yleisesti käytetty tapa oli tiedostonsiirto tai etäkäsittelykutsu. 

Kaksi integroinnin tapaa nousi ylitse muiden ja niistä ensimmäinen oli ”point-to-

point”, joka keskittyi palvelemaan reaaliaikaisia tarpeita ja toimi hyvin yksinkertai-

semmassa integraatiossa. Toinen tapa oli laajat ohjelmistot, joihin kasattiin iso 

määrä eri toimintoja, jotka eivät välttämättä enää tarvinneet integraatioita muihin 

tietojärjestelmiin. Tällaisena ohjelmistona oli esimerkiksi ERP-ohjelmistot, jotka 

yleistyivät markkinoilla yhä enemmän. (8.) 
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On kuitenkin mahdollista, että integraation tarve voi jopa kasvaa, vaikka yrityk-

sessä otettaisiin käyttöön ERP-ohjelmisto. ERP toimii kuitenkin järjestelmän yti-

menä, johon tieto on koottu, mutta silloin tiedon siirtyminen vaivattomasti järjes-

telmästä tai ohjelmakomponentista toiseen on kriittistä ja moni eri komponentti 

voi olla riippuvainen samasta tiedosta ja siitä, että se on oikeanlaista. Esimerkiksi 

ERP-ohjelmistoon voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin tuleva uusi ominai-

suus, joka tarvitsee toimiakseen jonkin toisen ulkoisen järjestelmän dataa. 

Erilaisten tietojärjestelmien integrointitarve on todennäköisesti vain lisääntymään 

päin, koska olemassa on paljon vanhoja järjestelmiä, joita olisi laajuutensa puo-

lesta lähes mahdotonta uudistaa kerralla tai se ei olisi kustannussyistä mahdol-

lista. On siis järkevämpää yhdistää uusi ja vanha järjestelmä integraation avulla. 

3.2 Toteutustapoja 

Tietojärjestelmäintegraation toteutustapa vaihtelee tapauskohtaisesti ja on syytä 

tarkastella yrityksen mahdollisesti jo olemassa olevia integraatioita ja miten ne on 

toteutettu. Kyse ei ole kuitenkaan vain omasta järjestelmästä, vaan on otettava 

huomioon myös toisen järjestelmän ohjelmistorajapintaa: miten sen kanssa tulee 

kommunikoida ja minkälaista tietoa sinne viedään tai vaihtoehtoisesti sieltä hae-

taan. 

3.2.1 Point-to-point-integraatio 

Kun vanhoille järjestelmille tuli tarve alkaa automatisoimaan toimintojaan, syntyi 

point-to-point-toteutustapa, joka löytyy lähes kaikista organisaatioista jollakin ta-

solla. Tietojärjestelmäintegraatioissa termillä tarkoitetaan, että ohjelmistoilla on 

suora yhteys toisiinsa rajapinnan kautta ja ne vaihtavat tietoa keskenään. Raja-

pintaa kutsuva osapuoli tietää rajapinnan tarkan osoitteen ja millaista dataa sinne 

pitää lähettää. (9.) 

Point-to-point-integraation vahvuuksia on sen yksinkertaisuus. Se sopii erityisesti 

yksittäisiin integraatiotarpeisiin järjestelmien välille tai jos integroitavia järjestel-

miä ei ole kovin montaa. Jos integroitavien järjestelmien tarve on suuri, kannattaa 

valita jokin toinen toteutustapa, koska point-to-point-integraation ylläpidettävyys 

ja kehittäminen olisi kallista tällaisessa tapauksessa. Point-to-point-integraatio 
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vaatii nimittäin jokaisen järjestelmän välille luodun yhteyden päivittämisen ja ke-

hittämisen erikseen. (9.)  

Jos useat eri järjestelmät integroidaan keskenään tällä tavalla, se tarkoittaa, että 

myös tarvittavien yhteyksien määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja voi lopulta joh-

taa vaikeasti ylläpidettävään yhteysviidakkoon eri järjestelmien välillä (kuva 3). 

 

KUVA 3. Point-to-point-arkkitehtuuri (10) 

3.2.2 Hub-and-spoke-integraatio 

Kun integroitavien järjestelmien kokonaisuus kasvaa eikä ole enää kannattavaa 

käyttää point-to-point-integraatioita, kannattaa valita tapa, jossa viestien välitys 

tapahtuu keskitetysti. Hub-and-spoke-integraatiossa on edellisestä tavasta poi-

keten yksi viestinvälittäjäjärjestelmä, joka toimii integroitavien järjestelmien vä-

lissä, ja kaikki tiedonsiirto tapahtuu keskitetysti tämän kautta (kuva 4). Viestinvä-

littäjä selvittää viestin perusteella, mille järjestelmälle viesti lähetetään. (11.) 

 

KUVA 4. Hub-and-spoke-arkkitehtuuri (10) 
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Tämä periaate on käytössä myös muualla kuin pelkästään ohjemistointegraati-

oissa. Esimerkiksi lentoliikenteessä ja kuljetusliikkeillä on käytössä vastaavalla 

periaatteella toimivia verkostoja, joissa saattaa olla yksi tai useampi keskitetty 

piste, jonka kautta esimerkiksi jakeluverkosto hajaannutetaan. (11.)  

Viestinvälittäjä valitsee kohteen, kenelle viesti oli tarkoitettu, esimerkiksi viestiin 

ennalta määritellyn kohdan perusteella. Välitys voi tapahtua reaaliaikaisesti tai 

viestejä voidaan säilöä myöhempää kuljetusta varten esimerkiksi tietokantaan tai 

tiedostoon, josta se välitetään eteenpäin. Suurimpia hyötyjä, joita tällä toteutus-

tavalla saavutetaan, on järjestelmän ylläpidettävyys ja uusien järjestelmien integ-

raatioiden lisääminen, koska riittää, että rakennetaan rajapinta ulkoisesta haa-

rasta viestinvälittäjälle. Sen ei siis tarvitse tietää muista järjestelmistä sen enem-

pää, eikä isossa järjestelmässä tarvita suuria määriä yksittäisiä integraatioita. 

(12.)  

Tämän toteutustavan heikkoutena on suuressa kuormituksessa mahdollinen hi-

taus tai jopa kaatuminen, joka voi haitata merkittävästi integroitavien järjestel-

mien toimintaa, jos tarvittava tieto ei saavu perille rajapinnan kautta (12). 

3.2.3 Enterprise service bus-integraatioalusta 

ESB-integraatioarkkitehtuuri käyttää hieman samaa periaatetta kuin hub-and-

spoke, mutta ESB jakaa integraation käsittelyn kuormaa erillisiin tietoverkon osiin 

yhden käsittelijän sijasta toisin kuin hub-and-spoke-toteutuksessa (13). 

Kun käsittelyn kuorma on jaettu eri osiin, se tekee ESB-integraatiosta toiminta-

varmemman ja sen toiminta ei keskeydy virhetilanteessa kokonaan toisin kuin 

hub-and-spoke-integraatiossa. Sen myötä myös virheiden etsintä ja ESB-integ-

raation ylläpito helpottuu, kun sen toiminta on rajattu eri komponentteihin, jotka 

käsittelevät vain tiettyjä osioita integraatiosta. Muun muassa vikailmoitukset, tie-

donkäsittely, tiedon kääntäminen oikeanlaiseksi, lähdejärjestelmän sekä kohteen 

tunnistaminen viestin perusteella kuuluvat ESB-integraation ominaisuuksiin. (13.) 

Erilaiset järjestelmät keskustelevat ESB-integraation välityksellä, vaikka ne lähet-

täisivät dataa eri teknologioilla, koska data osataan käsitellä oikein ja suunnata 
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oikealle kohdejärjestelmälle kunkin järjestelmän yhdistävällä adapterilla eli liitok-

sella (kuva 5). Sen läpi kulkee tieto itse ESB-alustalle ja tieto palaa myös samaa 

reittiä, jolloin integraatiosta saatu vastaus osataan kääntää kyseiselle järjestel-

mälle sopivaksi.    

 

KUVA 5. ESB-integraatioarkkitehtuuri (14) 

3.3 Ohjelmointirajapintoja 

Ohjelmointirajapinnat toimivat integraatiossa välikerroksena molempiin järjestel-

miin. Järjestelmät, jotka ovat rajapinnan molemmin puolin, eivät tiedä toisistaan 

mitään, vaan riittää, että rajapinnassa tapahtuva tietojen vaihto on oikeanlaista. 

Esimerkiksi kun järjestelmä A tarvitsee tietoa toisesta järjestelmästä, se pyytää 

tietoa tavalla, jonka toinen järjestelmä ymmärtää. Sen jälkeen se muuttaa saadun 

tiedon sellaiseen muotoon, jonka tiedon pyytänyt järjestelmä ymmärtää. Lopuksi 

kuitataan toiseen järjestelmään, että tieto on vastaanotettu onnistuneesti.   

API eli ohjelmointirajapinta siis määrittelee eri ohjelmien välisen kommunikointi-

tavan. Ohjelmointirajapintaa voidaan myös hyväksikäyttää esimerkiksi web-kehi-

tyksessä tai muissa sovelluksissa, joissa on erillinen käyttöliittymä eli GUI 

(Graphical User Interface). Näissä tapauksissa API on viestinvälittäjänä käyttö-

liittymän ja taustalla olevan ohjelman välissä.  

Ohjelmointirajapinnat voidaan jakaa kolmeen eri pääkategoriaan niiden tyypin 

perusteella (15):  
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• Avoin/julkinen API 

Julkisesti avoin rajapinta, johon kenellä tahansa on vapaa pääsy. Rajapin-

nan dataa voi hyödyntää esimerkiksi säätietojen, aikataulujen tai muun tie-

don keräämiseen omalle sovellukselle tai web-sivulle. 

• Yhteistyö/kumppani API 

Eivät ole julkisesti avoimia, vaan rajapinnan tietoihin pääsy edellyttää 

yleensä jonkinlaista todennusta käyttäjältä. Esimerkiksi jotakin palvelua 

tarjoava yritys voi jakaa yhteystyökumppaneilleen tai asiakkailleen pää-

sytiedot kyseiseen rajapintaan. 

• Yksityinen API 

Kaikista yleisin API-muoto, vaikka ei niinkään tunnettu. Voidaan käyttää 

järjestelmän sisäisesti esimerkiksi yritys- ja organisaatiokäytössä kehitys-

työssä. (15.) 

Ohjelmointirajapintoja on tehty erilaisia käyttötarkoituksia varten. Erilaisia rajapin-

toja on olemassa esimerkiksi käyttöjärjestelmissä, tietokantajärjestelmissä, ohjel-

mistokirjastoissa tai laitteita ja komponentteja varten. Tässä tapauksessa kuiten-

kin tutkitaan hieman tarkemmin web-API:tä, josta käytetään myös nimitystä web-

service eli palvelu. 

Web-API on sovellus tai järjestelmän osa, joka tarjoaa jotain palvelua tai toimin-

toa internetistä käsin. Sillä on oma URL (Uniform Resource Locator) eli yksilölli-

nen osoite, jossa resurssi sijaitsee. Kun jokin sovellus haluaa käyttää web-API:tä, 

se lähettää HTTP-pyynnön, joka käsitellään, ja rajapinta lähettää vastauksen ta-

kaisin. 

HTTP-pyyntö voi sisältää jo paljon tietoa itse URL-osoitteessa, jossa voi sijaita 

erilaisia parametrejä, joita rajapinta käyttää datan käsittelyssä. Osoitteen lisäksi 

tietoa voidaan välittää HTTP-sanomien header-tiedoissa eli otsakkeessa ja itse 

sanoman bodyssa eli runko-osassa. Otsikkotiedoissa sijaitsee myös paljon ge-

neroitua dataa, kuten selaintietoja, käytetty dataformaatti ja kieli. Sanoman run-

gossa sijaitsee itse viesti, joka halutaan lähettää. (17.)  

Web-API:n tiedonsiirto tapahtuu siis HTTP-siirtoprotokollan avulla, oli kyseessä 

sitten mobiililaite tai työpöytäsovellus. Siirrettävän datan formaatti voi kuitenkin 
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vaihdella eri protokollissa. Web-API:n käytössä on vakiintunut muutama eri pro-

tokolla, joita voidaan hyödyntää tiedonsiirrossa (16): 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) 

SOAP on luotu HTTP-protokollan tiedonsiirtoa helpottamaan ja se käyttää 

ainoastaan XML-formaattia. Viestin standardoitu rakenne sisältää neljä eri 

osiota: Envelope, Header, Body ja Fault. (18.)    

• REST (Representational State Transfer) 

Arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapinnan toteuttamiseen. Hyödyntää 

HTTP-funktioita GET, POST, DELETE. Rajapinta noudattaa selkeää roo-

lien jakoa, jossa asiakas tekee datan käsittelyyn liittyvät pyynnöt palveli-

melle. (19.) 

• RPC (Remote Procedure Call) 

RPC voi käyttää joko XML- tai JSON-tiedonsiirtoformaattia. XML-RPC on 

vanhempi ja kevyempi protokolla kuin SOAP ja XML-sanomassa olevat 

tagit kuvastavat ohjelmoinnista tuttuja tietotyyppejä. XML-RPC pyynnöt 

ovatkin luonteeltaan funktiokutsuja rajapintaan, jotka sisältävät paramet-

rejä. JSON-RPC on sama kuin edellä mainittu, mutta tiedonsiirto tapahtuu 

JSON-formaatissa. (20.) 

Tiedonsiirtoformaatit, joita voidaan käyttää edellä mainituissa protokollissa, ovat 

esimerkiksi XML, JSON ja HTML. Myös kuvia tai videoita on mahdollista siirtää 

binäärimuodossa. Web-API:t voidaan jakaa edelleen kahteen eri ryhmään raja-

pinnan käytöksen perusteella. Palvelinpuolen API käsittelee jonkin pyynnön ja 

palauttaa pyydetyn datan web-sivulle, kun taas asiakasohjelma-API keskittyy te-

kemään muutoksia itse selaimessa. (16.) 

Ohjelmointirajapintoja kehittäessä tärkeää on, että rajapinnasta on olemassa 

ajantasainen kuvaus, jossa on tarkkaan määritelty, mitä dataa rajapintaan tarvit-

see tuoda ja missä formaatissa HTTP-sanomat kulkevat. Yksi keino kuvata oh-

jelmointirajapinta on käyttää apuna skeemoja (schema) eli tapaa, jolla voidaan 

kuvata esimerkiksi XML-dokumentin rakenne.  

XSD (XML Schema Definition) on kieli, joka on kehitetty kuvaamaan XML-doku-

mentin rakenne. Se käyttää samaa kirjoitusmuotoa kuin XML-sanoma itsessään. 
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Sen avulla voidaan määritellä dokumentissa sallitut elementit, elementtien tieto-

tyypit ja mahdolliset kenttien vakio- tai oletusarvot. (21.) 
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4 TOTEUTETTU INTEGROINTI 

Järjestelmien väliset integroinnit, jotka tehtiin Piimegan Total Commerce -tuot-

teeseen, olivat laajempi integraatiokokonaisuus varastohotellipalveluita tarjoavan 

yrityksen järjestelmään sekä uusia maksuvälineintegraatioita, joita ei vielä ollut 

olemassa nykyisessä järjestelmässä. Integroinnit toteutettiin osaksi asiakaspro-

jektin kehitystyötä, jossa olin itse mukana. 

Aluksi käydään läpi mitä maksuvälineintegraatio piti sisällään ja minkälaisia vai-

heita sen työstämisessä oli. Tämän jälkeen tarkastellaan, miten huomattavasti 

laajempi integraatiokokonaisuus varastohotellijärjestelmään rakentui ja minkälai-

sia haasteita kohdattiin rajapintojen kehityksessä.  

4.1 Maksuvälineintegraatiot 

Integroitavina kohdejärjestelminä olivat Paytrail ja Klarna, joiden ohjelmointiraja-

pintoihin oli tarkoitus tehdä integraatio Piimegan ERP-järjestelmästä. Molempien 

integraatioiden rajapintoihin otettiin yhteys HTTP-protokollan yli, mutta toteutuk-

set poikkesivat hieman toisistaan, kuten myös dataformaatit, joilla tietoa välitettiin 

rajapintaan. 

4.1.1 Paytrail 

Paytrail on suomalainen verkkomaksupalvelu, joka toimii esimerkiksi tuotteita 

myyvissä verkkokaupoissa (22). 

Määrittely 

Integraation tarve syntyi, kun verkkokaupan tilaus, joka on maksettu Paytrail-

maksutavalla, halutaan saada palautettua ERP-järjestelmästä manuaalisesti. 

Tällaista ominaisuutta ei ole ollut aikaisemmin olemassa, joten normaalin palau-

tuksen käsittelyyn lisättiin yhteys Paytrailin ohjelmointirajapintaan, jos palautet-

tava tilaus on maksettu Paytraililla. 
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Paytrailin rajapinta, johon esimerkiksi palautussanomat tulee viedä, on nimeltään 

Merchant API v1, joka on REST-rajapinta. Siellä on mahdollista muokata ole-

massa olevaa Paytrail maksua muullakin tavalla. Sitä kautta onnistuu palautusten 

luomisen ja perumisen lisäksi saada viestejä maksun nykyisestä tilasta. Merchant 

API:stä on olemassa julkinen rajapintakuvaus Paytrailin sivuilla, jonka avulla sain 

luotua rajapinnan järjestelmien välille. (23.) 

Ongelmatilanteissa oltiin yhteydessä myös suoraan Paytrailin tekniseen tukeen, 

josta saatiin tarvittavat tunnukset heidän järjestelmäänsä testausta varten.  

Integraation toteutukseen sisältyi muutama erillinen vaihe, joiden mukaan toteu-

tus eteni. Ensiksi oli niin sanottu selvitysvaihe, jossa otettiin selvää rajapintaku-

vauksesta ja dataformaateista. Tämän jälkeen alkoi itse toteutusvaihe. Toteutuk-

sen aikana ja sen jälkeen testattiin itse tehtyä rajapintaa ja tarkistettiin sen toi-

minta vastaamaan asiakkaan tarpeita. Asiakasprojektin lopussa testausta suori-

tettaisiin vielä lisää laajemmassa mittakaavassa. 

Toteutus 

Toteutuksen alussa otettiin selvää Merchant API:n rajapintakuvauksesta ja yritet-

tiin hahmottaa kokonaiskuvaa tarvittavasta integraatiosta. Millaisia rajapinnan 

ominaisuuksia tarvitaan käyttöön, sekä tarvittavat tunnukset rajapinnassa tunnis-

tautumista varten. Katsottiin myös millä dataformaatilla tarvittavat tiedot täytyi 

viedä rajapintaan ja rajapinnan URL, johon tiedot viedään. 

Kun saatiin käsitys rajapinnan toiminnasta, aloitettiin tutkimaan missä nykyisessä 

koodissa tapahtuu tilauksen palautustoiminnallisuus, johon tulisi myös liitokset 

tulevalle rajapinnalle. Seuraavaksi täytyi saada kerättyä tarvittavat tiedot palau-

tettavista tuotteista rajapintaan vientiä varten (kuva 6). Siinä otetaan myös huo-

mioon, jos tilaukselle on lisätty palautusta tehtäessä palautuskustannus. 
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KUVA 6. Palautettavien tuotteiden käsittelyä 

Tiedot, jotka rajapintaan täytyi viedä jokaiselta palautettavalta tuotteelta, olivat 

tuotteen nimi, hinta sekä käytetty veroprosentti. Hinta täytyi muuttaa vielä oike-

aan muotoon kahden desimaalin tarkkuudella ja ilman desimaalierotinta. Ku-

vassa 6 näkyy, kuinka jokainen palautettava tuoterivi selataan läpi ja otetaan tar-

vittavat tiedot talteen ja muutetaan oikeaan muotoon. Tämän jälkeen rivin tiedot 

laitetaan objektiin, joka laitetaan ”orderRowsForRefund”-nimiseen listaan. Lo-

puksi vähennetään tarvittaessa palautuskustannusrivin summa palautettavalta ri-

viltä. 

Kun kaikkien rivien tiedot on saatu lisättyä listaan, kutsutaan ”generateAuthoriza-

tion”-funktiota (kuva 7), johon viedään parametreinä asiakkaan sähköposti, tilaus-

numero sekä aikaisemmin käsitellyt tuoterivit. 

Funktiossa luodaan uusi objekti ”PaytrailRefund”-luokasta, jossa on tarvittavia 

funktioita sanoman luontia varten. Tämän jälkeen luodaan rajapintaan vietävän 

sanoman tietoja ja lopuksi on lähetysfunktio ”SendRefundRequest”, joka lähettää 

pyynnön rajapintaan luoduilla tiedoilla. 
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KUVA 7. Välifunktio, josta kutsutaan lähetysanoman generointia ja itse lähetys 

funktiota. 

”Authorize”-funktiossa (kuva 8) generoidaan aluksi aikaleima alifunktion avulla, 

jonka jälkeen luodaan pyyntösanoman sisältö JSON-formaatissa. Seuraavaksi 

luodaan signature, joka tarvitaan rajapintaan menevien sanomien header-osi-

ossa ja viimeisenä funktio palauttaa takaisin objektin, joka sisältää kaikki gene-

roidut tiedot. 

KUVA 8. Request-sanoman sisällön luonti. 

Kuvassa 9 näkyy ”SendRefundRequest”-funktion osa, jossa tapahtuu request-

sanoman rakentaminen. Käytin rajapinnan viestinnässä apuna RestSharp -ni-

mistä kirjastoa, jonka latasin ja asensin Visual Studio projektiin (24).  

Aluksi alustetaan RestClient, johon viedään haluttu URL. Se oli Merchant API:n 

määrittelemä osoite, jossa palautukset käsitellään. Tämän jälkeen määritellään 

request-pyyntö, joka on POST-tyyppinen sanoma. Tämän requestin header-

osassa viedään aikaleima, sisällön MD5-muunnos sekä Authorization osiossa 

kauppiaan ID sekä signature, joka rakennettiin aikaisemmin. Authorization-osalla 

rajapinta varmistaa viestin sisällön ja lähettäjän oikeellisuuden. Viimeisenä vie-

dään sanoman varsinainen sisältö JSON-formaatissa.  
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KUVA 9. HTTP-request-sanoman luonti. 

Lopuksi kutsutaan RestClientin ”Execute”-funktiota, joka suorittaa alustetun 

pyynnön tiedoilla, jotka sille annettiin. Jos viestin lähetys ja palautus onnistui, ra-

japinta palauttaa vastauksessa geneerisen HTTP-koodin 202 eli hyväksytty. 

(Kuva 10.) Muussa tapauksessa se palauttaa virheviestin JSON-formaatissa, 

joka muutetaan tekstiksi ja kirjoitetaan lokiin mahdollista selvitystä varten.  

KUVA 10. HTTP-request sanoman luonti. 

Testaus ja lopputulos 

Toimintaa testattiin verkkokaupassa tehdyillä testitilauksilla, jotka palautettiin sen 

jälkeen samoilla tiedoilla ERP:n puolella. Tarvittavat tiedot vietiin rajapintaan ja 

sieltä saatiin onnistuneesta testipalautuksesta sähköpostiin viesti, jonka Paytrail 

lähettää. Sähköposti menee normaalisti asiakkaalle, joka on palauttanut tilauk-

sen. Sieltä palautus etenee edelleen asiakkaan ja Paytrailin välillä eteenpäin. In-

tegraatio jäi odottamaan laajempaa testausvaihetta ja työskentely eteni sovitussa 

aikataulussa osana isompaa asiakasprojektia. 

4.1.2 Klarna 

Klarna on ruotsalainen verkkomaksupalvelu, joka toimii useassa EU-maassa 

sekä myös Yhdysvalloissa. Klarnalla on kehittäjille suunnattu sivu, jossa on tietoa 

heidän olemassa olevista rajapinnoistaan, testauksesta, tilausten käsittelystä ja 

muista rajapintaan liittyvistä tiedoista. (25.)  
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Määrittely 

Klarnalle tehtävän integraation tarve oli osaksi samanlainen kuin Paytrailille. 

Verkkokaupassa tehtyjen tilausten palauttaminen ERP:n kautta piti saada mah-

dolliseksi. Lisäksi tähän integraatioon tehtiin uuden tilauksen kuittaaminen Klar-

nalle, jolloin se aktivoi tilauksen heidän järjestelmässään ja lähettää laskun asi-

akkaalle. Kuittaus lähtee Klarnalle silloin kun tilaus asetetaan lähetetyksi ERP-

järjestelmässä.  

Rajapinta, jota käytetään tässä integraatiossa, on Klarnan Rest API. Sille on tehty 

joihinkin järjestelmiin suoraan toimiva SDK (Software Development Kit) eli ohjel-

man kehityspaketti. Se tarkoittaa, että rajapinnan käytössä voidaan hyödyntää 

Klarnan kehittämäänsä kirjastoa, joka hoitaa varsinaisen viestittelyn rajapinnan 

ylitse. SDK pitää sisällyttää projektiin, jossa sitä tarvitaan ja kutsua siellä olevia 

funktioita, jotka hoitavat varsinaisen työn. Tässä projektissa otettiin käyttöön tä-

män SDK:n .NET-versio NuGet Package Managerin kautta (kuva 11), koska tuki 

sille löytyi. (26.) 

Integraation tilauksen palauttamisen toteuttaminen sisälsi samoja vaiheita kuin 

Paytrail-palautusta tehtäessä. Toteutukset poikkeavat toisistaan rajapinnassa 

kuljetettavien tietojen osalta. 

KUVA 11. Klarna .NET API:n lisäys projektiin. 
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Toteutus 

Ensimmäisenä aloitettiin tekemään integraatiota palautuksen toteutukselle. En-

simmäisenä otettiin selvää Klarna API:n rajapintakuvauksesta ja katsottiin mitä 

tietoja rajapinta tarvitsee suorittaakseen palautuksen sitä kautta.  

Seuraavaksi ladattiin ja asennettiin .NET versio rajapinnan API:stä projektiin, 

jotta saatiin käyttöön rajapinnan valmis kirjasto. Siinä oli valmiit funktiot, joille tar-

vitsi vain viedä tarvittava tieto tilaukselta. Aikaisemmasta Paytrailin palautusin-

tegraatiosta löydettiin sopiva kohta, jossa palautuksia käsitellään. 

Kuvassa 12 näkyy, kuinka jokainen sanoma Klarnan rajapintaan piti alustaa tie-

tyillä asetuksilla, jotka määrittelivät esimerkiksi millä kielellä vastaus rajapinnasta 

tulee, tai mikä valuutta on käytössä. Siinä asetettiin myös Klarnalta saatu kaup-

pias ID ja salasana.  

KUVA 12. API:n konfigurointi. 

API:n konfiguroinnin jälkeen tehtiin erilaisia ehtoja, joilla selvitettiin, palaute-

taanko käsiteltävä tilaus kokonaan vai vain osa tuotteista. Tämän jälkeen API-

luokasta luotiin objekti, johon vietiin parametrinä luodut asetukset. Ensimmäisenä 

käsiteltiin osittainen palautus, jossa selattiin palautettavat tuoterivit läpi ja jokai-

nen tuote lisättiin rajapintaan palautettavaksi API:n funktiolla ”AddArticle-

Number”. Jokaisesta tuotteesta meni tieto palautettavasta määrästä sekä tuot-

teen numero. Osittainen palautus saatiin valmiiksi kutsumalla API:n funktiota 

”CreditPart”, joka ottaa parametrinä Klarnan laskunumeron, jolla Klarna osaa yh-

distää kyseisen palautuksen oikealle laskulle järjestelmässään. Jos palautus on-

nistuu se palauttaa takaisin vain saman laskunumeron, muuten se palauttaa vir-

heen rajapinnasta. (Kuva 13.) 
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KUVA 13. Osittainen palautus. 

Jos palautettava tuote halutaan vaihtaa samanlaiseen, esimerkiksi reklamaa-

tiotapauksessa, tulee niissä tapauksissa palauttaa rivit samalla tavalla kuin ylem-

mässä esimerkissä, mutta jättää pois ne rivit, jotka vaihdetaan. Muussa tapauk-

sessa palautetaan vain koko tilaus funktiolla ”CreditInvoice”, joka palauttaa koko 

laskun, joka on annettu sille parametrinä. (Kuva 14.) 

KUVA 14. Koko laskun palautus. 

Toinen Klarnan integraatioista, joka liittyi tilauksen lähettämiseen ERP-järjestel-

mästä ja siinä yhteydessä lähetettävään kuittaukseen Klarnalle, sisälsi samanlai-

sen API:n konfiguroinnin kuin palautuksessa ja kuvassa 12. Kun konfigurointi oli 

tehty, oli aika tarkistaa lähetettävät tuoterivit ja niiden osatoimitukset. Lähetettä-

vät tuoterivit, mitkä erosivat alkuperäisestä tilauksesta määrältään, käsitellään ja 
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lisätään kuittaukseen ”AddArticleNumber”-funktiolla. Se saa parametrinään vas-

taavasti määrän ja tuotteen numeron, kuten palautuksessa. (Kuva 15.)     

KUVA 15. Tilauksen rivien lisäys kuittaukseen. 

Kun lähetettävät tuoterivit oli lisätty kuittaukselle, oli aika aktivoida tilaus Klarnan 

järjestelmässä funktiolla ”Activate”. ”Activate”-funktio saa parametrina Klarnan re-

servation ID:n, jonka avulla aktivoitava tilaus osataan kohdistaa oikeaan laskuun 

Klarnan järjestelmässä.  Kun tilaus on kuitattu aktiivisesti Klarnalle, he lähettävät 

laskun silloin asiakkaalle tilauksesta. Jos tilauksen kaikki rivit lähetetään ilman, 

että on poikkeuksia tuotteiden määrissä, kutsutaan suoraan aktivointi-funktiota 

ilman erillisiä tuoterivien vientiä. 

Lopuksi, jos kuittaus on onnistunut oikein, rajapinta palauttaa Klarnan laskunu-

meron, joka tallennetaan järjestelmään kyseiselle maksusuoritteelle. Laskunu-

meroa tarvitaan myöhemmin, jos halutaan tutkia laskun tietoja esimerkiksi kaup-

piasportaalissa tai käsitellä tilausta esimerkiksi palautuksen merkeissä.  

KUVA 16. Tilauksen kuittaaminen Klarnalle. 

Testaus ja lopputulos 

Molemmat Klarnan integraatiot ovat valmiit, mutta vaativat vielä testausta ja 

pientä hienosäätöä ennen asiakkaan testausvaihetta.  

4.2 Varastohotelli-integraatio 

Varastohotelli-integraatiot olivat huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin nämä 

edellä mainitut maksuvälineintegraatiot. Erillisiä integraatioita olivat tuotteiden 
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vienti, tilausten vienti, ostotilaukset sekä varastosiirrot. Näistä integraatioista tein 

myös tarkan määrittelyn tilaajan omalle wiki-sivustolle.  

Varastohotelli-integraatiot käydään läpi pääpiirteittäin ja millaisia vaiheita ne piti-

vät sisällään, mutta tilaajan toiveiden mukaisesti integraatioita ei käydä läpi kovin 

seikkaperäisesti. Koodiesimerkkejä apuna käyttäen selitetään kuitenkin joitain 

ohjelmointirajapinnan toimintoja. 

4.2.1 Tuoteintegraatio 

Määrittely 

Tuoteintegraation tarkoituksena oli viedä verkkokaupasta ERP-järjestelmään tul-

leet uudet tuotteet rajapinnan kautta varastohotelliin. Normaalisti tuotteet lisättäi-

siin vain ERP-järjestelmään, mutta asiakkaalla oli käytössä varastohotellipalvelu, 

joten tuotteet pitivät viedä myös sinne. 

Vaadittavat tiedot tuotteista, joita rajapinnan kautta täytyi viedä ovat valmistaja-

numero, tuotteen nimi, EAN, tullauskoodi sekä paino. Kun tuotteen luontisanoma 

on viety rajapintaan, onnistuessaan sanoma palauttaa varastohotellin oman tuo-

tenumeron, jota käytetään jatkossa esimerkiksi myyntitilauksissa tai varastosiir-

roissa.  

Toteutus 

Ohjelmointirajapinnan toteuttaminen aloitettiin tutkimalla rajapintakuvausta kysei-

sistä integraatioista ja selvittämällä vaadittavat tiedot, joita täytyi rajapinnassa 

kuljettaa. Kun vaadittava ymmärrys rajapinnasta oli saatu, seuraavaksi vuorossa 

oli hakea vaadittavat tiedot uusista tuotteista, joita verkkokaupasta tulee ERP-

järjestelmään ajastetun toiminnon mukana. Tarvittavat tiedot vietiin varastoho-

telli-integraatiota varten tekemääni API-luokkaan, jossa sijaitsivat useimmat funk-

tiot, jotka liittyivät integraatioihin. Myös kaikki HTTP-kutsut rajapintaan löytyivät 

API-luokasta.  

XML-sanomalle asetettiin aluksi perustiedot header-osioon, jonka jälkeen jokai-

sesta siirrettävästä tuotteesta luotiin oma elementti kuten kuvassa 17 on luotu 

”Materials”-objekti, mikä sisältää yhden tuotteen tiedot XML-sanomalle. 
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KUVA 17. Tuotetiedot XML-sanomalle. 

Kun kaikista uusista tuotteista oli luotu elementti XML-sanomalle, viimeisteltiin 

sanoma lähetystä varten. Kaikissa varastohotelli-integraatioissa sanoman lähe-

tys tapahtui samalla tavalla. Aluksi luotiin HttpWebRequest, minkä osoite, tyyppi 

ja dataformaatti määriteltiin. Header-osioon lisättiin ”Authorization”, mikä on tyyp-

piä ”Basic” ja base64-käännös annetusta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Lo-

puksi XML-sanomalle kirjoitettiin tuotetiedoista luotu sisältö. (Kuva 18.) 

KUVA 18. XML-lähetys rajapintaan. 

Lähetyksen jälkeen käsiteltiin rajapinnasta tuleva vastaus, joka on onnistuessaan 

varastohotellin oma tuotenumero. Tuotenumero tallennettiin tietokantaan kysei-

sen tuotteen kohdalle. Jos tuotteen vienti rajapintaan epäonnistuu, rajapinta pa-

lauttaa virhesanoman, josta jää lokimerkintä myöhempää tarkastelua varten. 

Liitteenä 1 näkyy esimerkki tuoteintegraation XML-sanomista.  
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Testaus 

Tuoteintegraatiota testattiin tuomalla keksittyjä testituotteita verkkokaupasta 

ERP-järjestelmään ja sieltä edelleen varastohotelli-integraation rajapintaan. Va-

rastohotellin tekniseen tukeen oltiin yhteydessä ja kysyttiin sieltä, millaiselta tes-

tauksessa käytettävä sanoma varastohotellin päässä näyttää. Heillä ei ollut au-

tomaattista vastausta testirajapinnasta, joten heihin täytyi olla yhteydessä tes-

tauksen aikana manuaalisesti. 

4.2.2 Myyntitilausintegraatio 

Myyntitilausintegraatio oli ensimmäinen varastohotelli-integraatioista ja luulta-

vasti monimutkaisin toteuttaa sen laajuuden takia. Siinä myös tehtiin integraatioi-

hin liittyvät luokat ja lähetysfunktio, joita muissa integraatioissa hyödynnettiin siltä 

osin mitä oli mahdollista.  

Määrittely 

Integraation tavoitteena oli viedä joko verkkokaupassa tai ERP-järjestelmässä 

luodut tilaukset rajapinnan kautta varastohotellille, mikä toimittaa tilaukset, jos ti-

lausten varastona oli varastohotellin varasto ja siellä oli riittävästi saldoa tilauksen 

tuotteille.   

Toteutus 

Integraation aloittamiseen sisältyi paljon rajapintakuvauksen läpikäymistä. Ti-

lausten vienti verkkokaupasta ERP-järjestelmään tuli ajastetun integraation mu-

kana, johon lisäsin myös viennin varastohotellille, jos tietyt ehdot kävivät toteen. 

Toteutus aloitettiin ensiksi ottamalla tilausten tiedot talteen (kuva 19), jonka jäl-

keen tarpeellisista tiedoista luotiin XML-elementtejä. Lopulta kasattiin kokonainen 

XML-dokumentti, joka lähetettiin rajapintaan (kuva 20).   
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KUVA 19. Tilauksen tietojen kasausta XML-viestiin. 

Lopuksi XML-sanoma lähetettiin rajapintaan (kuva 18) sisältäen tilauksesta ja 

sen tuotteista tarpeelliset tiedot, joten varastohotelli osaa käsitellä tilauksen 

eteenpäin. 
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KUVA 20. Tilauksen XML-elementtien tekeminen. 

Rajapinta lähetti vastauksena joko virheviestin tai kuittauksen siitä, että tilaus on 

hyväksytty varastohotellin järjestelmään. Liitteessä 3 näkyy esimerkki lähetyk-

sestä ja rajapinnan vastauksesta. Seuraava vaihe oli luoda varastoAPI-ohjel-

maan vastaanotto tilausvahvistussanomalle sekä lähetyssanomalle, jotka varas-

tohotellijärjestelmä lähettää tilauksen käsittelyn edetessä. 

VarastoAPI-ohjelma sisältää kaikille eri XML-sanomille omat osoitteet, joihin va-

rastohotelli lähettää sanomia XML-formaatissa. Esimerkiksi tilausvahvistus tulee 

parametrina tiettyyn funktioon, joka voidaan ottaa vastaan kuten kuvassa 21. 
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KUVA 21. Tilausvahvistuksen vastaanotto. 

Kun tilausvahvistus on vastaanotettu, sen tiedoista etsitään mitä tilausta se kos-

kee tilausnumeron perusteella. Vahvistuksesta selviää missä tilassa sen tuoterivit 

ja tilaus on. Tilojen perusteella voidaan päivittää tietokantaan tilausrivien tila. Va-

rastoAPI vastaa takaisin tilausvahvistuksen vastaanoton onnistuessa HTTP-sta-

tuskoodilla 200 eli OK. 

Samanlaisella periaatteella vastaanotetaan myös lähetyksestä kertova viesti, 

minkä varastohotelli lähettää, kun tilaus lähtee heidän varastoltaan toimitukseen. 

Lähetyksen vastaanotto muuttaa kyseisen tilauksen tilan ”lähetetty”-tilaan, jolloin 

ERP-järjestelmässä tiedetään, että tilaus on lähtenyt varastohotellilta asiakkaalle 

tai vaihtoehtoisesti myymälään. 

Testaus ja lopputulos 

Myyntitilausintegraatiota testattiin lähettämällä sanomia varastohotellin rajapin-

taan testitilauksilla, jonka jälkeen oltiin yhteydessä heihin sähköpostitse. Sähkö-

postitse selvisi onnistuisiko kyseisen tilauksen vastaanotto oikeasti vai oliko siinä 

jotain korjattavaa. Testaus oli välillä hidasta, koska ei ollut mitään automaattista 

vastausta, jonka olisi rajapinnasta saanut vaan piti odotella heidän vastauksiaan 

sähköpostitse. Testauksissa ilmenikin virheitä, jotka saatiin korjattua heidän avul-

laan. Toteutus vastasi toimintoa, joka oli suunniteltu ja siirtyi laajempaan testaus-

vaiheeseen. 
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4.2.3 Ostotilausintegraatio 

Määrittely 

Ostotilausintegraation tarkoituksena oli tehdä ostotilauksia varastohotellin varas-

toon, jonka varastosaldot näkyvät myös ERP-järjestelmässä. Ostotilaus luodaan, 

jonka jälkeen siitä menee rajapinnassa tieto varastohotellille, että kyseinen osto-

tilaus on tehty heidän varastolleen ja he vastaavat takaisin antamalla ostotilauk-

selle järjestelmänsä numeron. Tämä numero tallennetaan tietokantaan ja asete-

taan myös lähetteelle, joka menee tavarantoimittajalle.  

Kun ostotilaus on saapunut fyysisesti varastohotellin varastolle ja he vastaanot-

tavat tuotteet varastohotellin saldoille, tapahtumasta lähtee viesti rajapinnasta kä-

sin Total Commerce ERP:n rinnalla olevalle varastoAPI-ohjelmalle. VarastoAPI 

vastaanottaa viestin ostotilauksen vastaanotosta ja vastaanotetuista tuotteista. 

Tämän jälkeen ne siirretään tietokantaan ERP-järjestelmän saldoille varastolle, 

joka on liitoksissa varastohotellin varastoon. Lopuksi vielä kuitataan ostotilauksen 

tila vastaanotetuksi. 

Toteutus 

Aluksi ostotilausintegraatiossa aloitettiin työstämään viestiä, joka lähtee rajapin-

taan, kun ostotilaus on luotu ERP-järjestelmässä ja se lähetetään. Ostotilauk-

sesta lähtevä tieto sisältää ostotilauksen tuotteet ja määrät (kuva 22). Jokaisesta 

ostotilauksen tuotteesta rakennettiin samalla periaatteella omat XML-elementit, 

jotka lisättiin XML-sanoman runkoon, jonka rakennus näkyy kuvassa 23.   



 

39 

KUVA 22. Ostotilaustuotteiden tietojen asetus. 

Kun XML-viesti oli rakennettu kokonaisuudessaan, oli aika lähettää viesti rajapin-

taan. Lähetyksessä käytettiin samaa funktiota kuin muissakin rajapinnan sano-

missa (kuva 18). Rajapinnasta saapuvassa viestissä, joka näkyy myös liitteessä 

2, on varastohotellin numero ostotilaukselle, joka tallennetaan tämän jälkeen tie-

tokantaan. Varastohotellin ostotilausnumero menee myös tavarantoimittajalle lä-

hetteessä, kun ostotilaus lähetetään ERP-järjestelmästä.  

 

KUVA 23. XML-sanoman header-tiedot. 
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Toinen osa ostotilausintegraatiota oli toteuttaa vastaanottava puoli, kun varasto-

hotelli saa lähetyksen heidän varastolleen ja vastaanottaa tuotteet. Kun tuotteet 

saapuvat varastohotellin varastolle, he lähettävät XML-sanoman, joka sisältää 

saapuneet tuotteet ja niiden määrät. Lopuksi tuotteet lisätään tietokantaan kysei-

sen varaston saldoille. 

Vastaanoton toteutuksessa käytettiin hyväksi olemassa olevaa varastoAPI-ohjel-

maa, joka on joskus aikaisemmin tehty hieman vastaavanlaiseen tarkoitukseen. 

Siihen täytyi kuitenkin lisätä funktiot, jotka käsittelivät juuri tämän rajapinnan kut-

suja, joita sinne lähetetään. Kun varastohotelli lähettää vastaanottoviestin osoit-

teeseen, jota vastaanottava funktio seuraa, varastoAPI ottaa rivien tiedot talteen 

ja hakee tietokannasta niitä vastaavat tuotetiedot. Lopuksi kutsutaan funktiota 

kuvassa 24, joka hoitaa ostotilauksen tilan vaihdon vastaanotetuksi ja siirtää tuot-

teiden vastaanotetut määrät varaston saldoille. 

KUVA 24. Ostotilauksen tuotemäärien ja tilan päivitys. 

Testaus ja lopputulos 

Ostotilauksen luonnin yhteydessä sanoman lähetys varastohotellille testattiin 

myös olemalla yhteydessä heidän tekniseen tukeen, joka tarkisti heille saapu-

neen testiviestin rakenteen ja oikeudenmukaisuuden.  

Ostotilauksen vastaanottoviestin testaaminen piti tehdä käyttämällä ohjelmaa ni-

meltä Postman (27). Sen avulla pystyin lähettämään HTTP-viestin, joka oli sa-

manlainen kuin varastohotelli lähettäisi heidän järjestelmästään. Tämä viesti otet-

tiin vastaan testiympäristössä VarastoAPI-ohjelman avulla ja testattiin lopuksi va-

rastosaldojen siirtyminen sanomalla olevan testituotteen perusteella. 
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4.2.4 Varastosiirtointegraatio 

Määrittely 

Varastosiirtointegraation tarkoitus oli mahdollistaa tuotteiden siirron varastohotel-

lin varastolta jonkin kivijalkaliikkeen varastolle. Asiakas, kenelle nämä integraatiot 

tehtiin, käyttää myymälöissä vain ERP:n web-sovellusta, josta he tekevät myös 

varastosiirrot. Varastosiirrot lähtevät rajapintaan samassa muodossa kuin myyn-

titilaukset, joten varastohotellijärjestelmä käsittelee varastosiirrot kuten myös ti-

laukset. Varastohotellijärjestelmän silmissä tuotteet tilataan vain myymälään hei-

dän varastoltaan.  

Toteutus 

Varastosiirrosta lähtee tieto rajapintaan, kun sen lähdevarastona on varastoho-

tellin varastoa vastaava varasto ERP-järjestelmässä. Sanoman mukana menee 

samat tiedot kuten myyntitilauksilla, mutta tuoterivit ovat vain varastosiirtorivejä. 

Kuvassa 25 näkyy varastosiirtorivien tietojen kasaus listaan. Hieman vastaavan-

lainen toiminto löytyy myös myyntitilausrivien tietojen generoimisesta. 

 

KUVA 25. Varastosiirtorivien tiedot. 
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Erona varastosiirrossa on erilaiset tilat, joita varastosiirtorivit saavat verrattuna 

myyntitilaustuotteisiin, kun tilausta käsitellään eteenpäin heidän järjestelmäs-

sään.   

Kun varastohotellin lähettämä varastosiirto saapuu kohdemyymälään, se vas-

taanotetaan myymälän saldoille web-sovelluksen kautta, jolloin saldot ovat siirty-

neet onnistuneesti keskusvarastolta myymälän saldoille. 

Testaus ja lopputulos 

Varastosiirtointegraatiota testattiin hieman samalla tavalla kuten myyntitilausin-

tegraatiota, koska rajapinnan viestit olivat samoja. Piti kuitenkin testata, ettei va-

rastosiirtona oleva tilaus ja myyntitilaus voisi mennä sekaisin rajapinnan viestien 

käsittelyssä. Myös varastosiirtorivien tilan vaihdokset testattiin poikkeuksena 

myyntitilauksen testaukseen. Tuloksena saatiin vietyä web-sovelluksessa tehty 

varastosiirto myyntitilaukseksi rajapintaan ja tilojen vaihtuminen vastaanotetta-

vien sanomien perusteella kuten myyntitilauksessa. 
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5 JATKOKEHITYSMAHDOLLISUUDET 

Maksuvälineintegraatioita olisi mahdollisuus kehittää eteenpäin ottamalla laajem-

min käyttöön ohjelmistorajapinnan tarjoamia toimintoja. Molemmissa järjestel-

missä, joihin tehtiin palautusintegraatio, olisi mahdollista hakea esimerkiksi tar-

kempia maksujen tietoja tilauksesta. Myös asiakkaan laskun hakeminen rajapin-

nan kautta pdf-muodossa on mahdollista tai tilauksen laskun käsittelytilan tietoja. 

Myös laskujen peruminen ja asiakastietojen muuttaminen olisi mahdollista. 

Aika kuitenkin näyttää, koetaanko lisäominaisuudet tarpeellisiksi tai onko jollain 

asiakkailla tarvetta käsitellä laskutusta integraatioiden kautta, molemmilla palve-

luilla on kuitenkin oma kauppiasportaali, johon voi kirjautua ja josta voi seurata ja 

hallita laskujen tietoja. 

Varastohotelli-integraatioissa itse ohjelmointirajapinnasta ei välttämättä saa pal-

joakaan enempää irti kuin mitä se tällä hetkellä tarjoaa, toisin kuin maksuvälinein-

tegraatioissa. Esimerkiksi ERP-järjestelmän päässä varastosiirtointegraatio voi-

taisiin kuitenkin ottaa käyttöön myös työpöytäsovelluksen puolella eikä pelkäs-

tään web-sovelluksesta melko pienin koodimuutoksin.  

Myyntitilausintegraation rajapintaan olisi mahdollista viedä monimutkaisempia ti-

lauksia kuin välttämättä rajapinnan käyttöön ottavalla asiakkaalla tulee olemaan 

tarvetta, ainakaan aluksi.  

Nykyisessä ERP-järjestelmässä on paljon point-to-point-integraatioita erilaisten 

ulkoisten järjestelmien kanssa ja ylläpidettävyys ja vianetsintä voisi olla helpom-

paa. Sitä voisi parantaa esimerkiksi ratkaisulla, joka keskittäisi ohjelmistorajapin-

takutsuja. Olisi kuitenkin työlästä uusia suuri määrä integraatioita, eikä se olisi 

taloudellisesti kannattavaa. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä integroimisen maailmaan ERP-järjes-

telmässä, johon tein sekä varastohotelli-integraatioita että maksuvälineintegraa-

tioita. Kaikki toteutetut integraatiot poikkesivat hieman toisistaan ja niiden toteu-

tus ja testaus tapahtui omalla tavallaan.  

En ollut juuri tehnyt integraatioita aikaisemmin kokonaan toiseen järjestelmään, 

joten siihen nähden asiakasprojektin aikana saavutetut tulokset olivat mielestäni 

hyviä. Integraatioiden perustoiminnallisuudet saatiin toimivaksi ja ne pääsivät 

seuraavaan vaiheeseen asiakasprojektia aikataulun mukaisesti. Tein myös tilaa-

jalle tekemistäni varastohotelli-integraatioista määritelmät erilliseen dokument-

tiin, josta käy ilmi tarkasti rajapinnan käyttöön tarvittavia tietoja.   

Projektin aikana opin integraatioista paljon erilaista, esimerkiksi mitä kaikkea pi-

tää ottaa huomioon, kun alkaa kehittämään rajapintaa ulkoiseen järjestelmään. 

Myös rajapintakuvausten tulkitseminen nopeutui ja tarvittavat tiedot löytyivät no-

peammin. Myös itse HTTP-sanomien periaatteista ja sisällöistä opin yleisellä ta-

solla enemmän, kuin jo ennestään tiesin. Loppujen lopuksi projekti integraatioi-

den parissa on ollut erittäin opettavainen ja tästä on varmasti apua seuraavien 

integraatioiden toteuttamisessa. 

Suurimmaksi ongelmakohdaksi integraatioiden toteuttamisessa koin testaami-

sen. Pyrin kehitysvaiheessa testaamaan rajapintoja useilla erilaisilla tapauksilla, 

mutta ulkoisen järjestelmän kanssa tehdyn rajapinnan testaus on haastavaa ja 

hidasta. Myös testattavalla rajapinnalla voi olla merkitystä testaamiseen kuluvaan 

aikaan. Esimerkiksi maksuvälineintegraatioissa testirajapinnasta tuli automaatti-

sesti palautussanoma, jonka avulla testaaminen helpottui, mutta laajemmassa 

varastohotelli-integraatiossa testaaminen oli manuaalista. Tässä tapauksessa 

testirajapinta ei palauttanut mitään hyödyllistä, vaan varastohotellin IT-tukeen piti 

olla yhteydessä sähköpostitse ja kysellä erikseen lähetetyn testin perään, miltä 

se vaikuttaa heidän järjestelmässään ja onko siinä jotain korjattavaa. 
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Opinnäytetyön aikana kuitenkin syvensin osaamistani ohjelmoinnista ja varsinkin 

integraatioista. Myös isomman asiakasprojektin osana oleminen oli opettava ko-

kemus. 
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