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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Electrical and Automation Engineering Intelligent Machines, Automation Engineering  KORO JUUSO: Auxiliary Tool for Sales Department  Bachelor's thesis 27 pages May 2021 
The purpose of this work was to develop a web-application for making sales of-fers. The aim of the work was to identify the development needs related to making offers in sales work, and to design and implement a tool according to these needs  The development needs were identified and a light and easy-to-use tool was de-signed based on the delimitations of the design phase. During the project, the author was left with responsibility to choose the technologies and implement the tool. The technologies were already in use in the company and therefore did not incur costs. The selected technologies also enable easy maintenance and scala-bility of the tool.  The project made extensive use of various web application technologies. Apache, MySQL and PHP were used on the server side, and HTML, CSS and JavaScript were used on the browser side. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
AJAX Ohjelmointiteknologia, joka mahdollistaa asynkronisen 

tiedonsiirron esimerkiksi selaimen ja palvelimen välillä. 
CRM Customer Relationship Management, asiakastietojen 

hallintajärjestelmä 
CSS Cascading Style Sheet, tyylitiedosto 
Docx Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman 

tiedostoformaatti 
JavaScript Selaimessa suoritettava ohjelmointikieli 
JSON JavaScript Object Notation, Palvelimien välisessä 

tiedonsiirrossa käytetty merkintätapa. 
LAMP Ohjelmapino, joka koostuu Linux-, Apache-, MySQL- ja 

PHP-ohjelmistoista. 
PHP Hypertext Preprocessor, palvelinpuolen ohjelmointikieli 
SQL Structured Query Language, tietokantojen kyselykieli. 
WAMP Ohjelmapino, joka koostuu Windows-, Apache-, 

MySQL-, sekä PHP-ohjelmistoista.  
XSS Cross Site Scripting, websovellusten tietoturva-

aukkojen etsintään käytetty teknologia 
 

 
 
. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Työn tavoitteena oli suunnitella työkalu yrityksen myyntihenkilökunnan ja 
myynnin tukitoimien käyttöön, joka vähentää ja nopeuttaa asiakkaan 
ensikontaktihetken työmäärää. Tämän lisäksi tärkeänä päämääränä oli 
yhtenäistää eri myyjien ja myyntialueiden dokumenttien sisältöä ja ulkoasua. 
 
Työssä käydään lävitse tilanne ennen kehitystyön aloittamista. Lisäksi pohditaan 
vanhan järjestelmän heikkouksia ja käydään lävitse, miten uusi järjestelmä tulee 
auttamaan myyntiä ja sen tukitoimia. Tämän jälkeen käydään lävitse uuden 
järjestelmän toteutus suunnitteluvaiheesta aina käyttöönottoon. 
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2 LÄHTÖTILANNE 
 
 
2.1 Yritys 
 
Opinnäytetyön tilannut yritys on suomalainen pörssiyhtiö, joka valmistaa ja 
markkinoi päätuotteinaan elintarviketeollisuuden käyttöön tarkoitettuja 
pakkauskoneita sekä niiden käyttöön tarkoitettuja pakkausmateriaaleja. 
Yrityksen koneet ovat isoja kokonaisuuksia ja muokattavissa asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. 
 
 
2.2 Myyntityö 
 
Yrityksen myyntityö on pitkäjänteinen prosessi. Kontakteja kerätään erilaisin 
keinoin, kuten vierailuilla asiakkaiden luona sekä alan messutapahtumissa. Aika 
ensikontaktista kaupantekoon on usein useita kuukausia. Myyntityöstä vastaavat 
aluemyyjät ja heidän apunaan on markkinoin tukitoimen henkilöitä. Tyypilliseen 
casen aikana myyjä saattaa tehdä useita erilaisia tarjouksia, joista ensimmäinen 
on luonnostyyppinen ja kertoo asiakkaalle hintatasosta sekä tarjottavista 
laitteista. Tästä eteenpäin tarjoukset tarkentuvat kohti asiakkaan tarpeita omassa 
toimintaympäristössään. Yritysten välisessä kaupankäynnissä tapahtuu 
vuorovaikutusta, jonka onnistuminen perustuu myyjän ja ostajan väliseen 
kanssakäymiseen. Ammattimyyjän tehtävänä on tarjota asiakkaalle arvoa 
tuottavia ratkaisuja ja täten saada aikaan kauppaa sellaisilla ehdoilla, että 
asiakassuhteen muodostuminen ja jatkuminen on mahdollista (Hänti 2016, 5). 
 
 
2.2.1 Nykyinen tarjousprosessi 
 
Yrityksen myyjät ja myynnin tukitoimisessa työskentelevät sihteerit tekevät omilla 
tietokoneillaan tarjouksia. Kaikki tehdyt tarjoukset eivät päädy yrityksen 
verkkoon, vaan työntekijät säilyttävät niitä koneidensa kiintolevyillä. Tehdyistä 
tarjouksista ja käytetyistä tarjousnumeroista pidetään kirjaa ruutupaperivihkossa. 
Tarjouksen tehtyään vihkoon saa merkinnän soittamalla tai käymällä ylläpitävän 
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työntekijän luona. Eri alueiden myyjät ja myyntiassistentit vastaavat 
tarjousnumeroista sekä niihin liitetystä datasta (alue/asiakas/mitä 
tarjottu/hinta/ajankohta). Yrityksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti kolmannen 
maailman maista. Myynnin luonne on hyvin usein useita tapaamisia asiakkaan 
luona, johtuen investointikustannusten korkeudesta. 
 
Yrityksen myynnin kehityskohteita ovat olleet tarjousten epäyhtenäinen ulkoasu, 
hintojen ylläpitoon käytetty pelkästään Excel-tiedostoa, joka on hankaloittanut 
ajankohtaisten hintatietojen saantia sekä tarjouksen tekemiseen kulunut työaika. 
Myös tarjousnumeroiden kirjaamisen käytännöt ovat olleet hankalia tilanteissa, 
joissa tarjouksia tehdään esimerkiksi messumatkoilla. Useasti myynti- ja 
messumatkat suuntautuvat selvästi eri aikavyöhykkeillä oleviin maihin. 
 
 
2.2.2 Tarjousprosessin kehitystarpeet 
 
Työkalun pääsääntöinen käyttötarkoitus tuottaa käyttökelpoinen, yhtenäinen ja 
ajantasainen infotarjous. Infotarjous on asiakkaalle myyntiprosessin 
alkuvaiheessa annettava myyntitarjous, joka sisältää yrityksen perushinnaston 
mukaan tarjottavat laitteet. Infotarjous sisältää informaatiota, joka perustuu 
yrityksen perushinnastoon ja laitteisiin, joihin ei ole tehty asiakkaan tarpeiden 
mukaisia muutoksia. Infotarjouksen jälkeen asiakkaan kanssa voidaan alkaa 
käymään neuvotteluita tarvittavista asiakaskohtaisista räätälöinneistä, joiden 
perusteella muodostuu lopullinen tarjous.  
 
Työkalun kehittämisen tavoitteena on nopeuttaa infotarjouksen tekemiseen 
käytettävää prosessia. Tarjouksen tekijän tarve etsiä tarjouksen tekemiseen 
tarvittavaa tietoa vähenee ja tiedot, kuten ajankohtainen hinnasto, ovat saatavilla 
työkalun kautta. Työkalun tulostaessa samanlaisen renderöintilogiikan kautta 
jokaisen tarjouksen, ulkoasu pysyy yhtenäisenä. Tämä myös vähentää Word-
dokumentin kanssa käytettävää työaikaa, sillä muutoksien tarve pienenee 
työkalun tuottaessa valmiiksi muotoillun dokumentin. 
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3 TYÖSSÄ KÄYTETYT TEKNIIKAT 
 
Työkalun keveyden ja ylläpidättyvyyden vuoksi työkalu päätettiin toteuttaa 
verkkoselaimella toimivana web-applikaationa. Järjestelmän toteutustekniikoiksi 
valittiin suunnittelu vaiheessa WAMP-pino (Windows, Apache, MySQL PHP) 
(Tech Terms n.d.) ja JavaScript. Kuvassa 1 on esitetty WAMP-pinon osien 
vuorovaikutussuhdetta toisiinsa ja käyttäjään. Apache, MySQL, PHP sekä 
JavaScript ovat varsin yleisiä verkkosivustojen ja web-applikaatioiden 
rakentamiseen käytettyjä teknologioita ja niiden käyttö on tuttua yrityksen 
muissakin sovellutuksissa (Serverwatch 2005).  
 
Yrityksen palvelimet ovat Windows Server-palvelimia ja työasemat käyttävät 
Windows 10-käyttöjärjestelmää.  
 

 
KUVA 1. WAMP-pinon vuorovaikutukset (mukailtu Serverwatch 2005) 
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WAMP-pino on Windows-ympäristöön siirtynyt versio LAMP-pinosta. 
Alkuperäisessä pinossa käyttöjärjestelmänä toimi jokin Linux-jakelu. Kokoelman 
muut teknologiat ovat avoimen lähdekoodin teknologioita, jotka yhdessä 
mahdollistavat verkkoapplikaatioiden kehityksen (Serverwatch 2005). 
 
 
3.1.1 HTML ja CSS 
 
HTML (HyperText Markup Language) on verkkosivujen rakentamisen peruskiviä. 
Sen avulla määritellään verkkosivujen rakenne ja merkitys. HyperText viittaa 
linkkeihin, jotka yhdistävät verkkosivut toisiinsa yhden sivuston alla tai 
useamman verkkosivuston toisiinsa. Tekniikka on kehitetty 1990-luvun 
alkupuolelta ja ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1993. Nykyään käytössä 
on pääsääntöisesti uusin versio HTML5. (MDN Web Docs n.d.) 
 
HTML on merkkauskieli, joka koostuu erilaisista elementeistä, joilla ohjataan 
verkkoselainta näyttämään haluttua sisältöä. HTML:n avulla verkkosivustojen 
kehittäjät voivat julkaista dokumentteja, jotka sisältävät esimerkiksi otsikoita, 
tekstiä, kuvia ja lomakkeita. HTML-tiedoston merkitys on nykypäivänä esittää 
verkkosivun rakenne ja sisältö. CSS (Cascading Style Sheet) tyylitiedostoja 
käytetään nykypäivänä verkkosivujen ulkoasun kuvailemiseen. Tämän jaottelun 
taustalla on selkeyttää kehittäjien työtä ja nopeuttaa sivujen latautumista. (MDN 
Web Docs n.d.) 
 
 
3.1.2 PHP 
 
PHP eli Hypertext Preprocessor on laajalti käytetty palvelinpuolen 
ohjelmointikieli. Tämä tarkoittaa, ettei PHP-ohjelmakoodia ajeta käyttäjän 
selaimessa tai muuallakaan käyttäjän koneella, vaan palvelimella. Web-
sovelluksessa käyttäjä lähettää selaimella pyynnön palvelimelle, joka toteuttaa 
halutun toiminnon. (W3Schools 2020.)  
 
PHP on monipuolinen kieli, jolla on helppo toteuttaa sekä selain– että 
palvelinpuolen sovelluksia. Sen suosion syinä voidaan pitää helppoutta, matalaa 
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oppimiskynnystä ja laajaa apumateriaalia. PHP:lla on myös helppo ja 
yksinkertainen toteuttaa ja käyttää yhteydet tietokantoihin, kuten tämän työn 
tapauksessa MySQL-tietokantaan. (W3Schools 2020.) 
 
 
3.1.3 JavaScript 
 
JavaScript on alun perin 1990-luvulla NetScapen kehittämä ohjelmointikieli. Alun 
perin kieli kehitettiin tuomaan verkkosivut eloon (JavaScript.info 2020). Tällä 
tarkoitetaan sitä, että JavaScriptillä verkkosivuille pystytään luomaan 
dynaamisuutta ja toiminnallisuutta ilman sivun uudelleenlataamista. Tähän viittasi 
myös kielen alkuperäinen nimi LiveScript. NetScape antoi JavaScriptin ECMA 
International- järjestölle standardisoitavaksi. Standardoidun JavaScriptin 
virallinen nimi on ECMAScript (Mozilla MDN n.d.). 
 
JavaScript ei ole alustariippuvainen, vaan sitä voidaan tavata kaikilla alustoilla, 
mihin on luotu JavaScript Engine. JavaScript tarvitsee toimiakseen JavaScript 
Enginen, joka vastaa JavaScriptin suorittamisesta. Moottori kääntää 
suoritettavan skriptin konekielelle. Nykyaikaisissa selaimissa JavaScript Engine 
on sisäänrakennettuna, sillä useimmat verkkosivut käyttävät JavaScriptiä 
sivuston dynaamisuuden luomiseen tai esimerkiksi verkkosivuanalytiikan 
keräämiseen. Tämän lisäksi JavaScriptiä voidaan tavata myös palvelinpuolella 
(JavaScript.info 2020). 
 
JavaScript-ohjelmointikielellä on toteutettu myös valtava määrä valmiita 
kirjastoja, joiden avulla tiettyjen toiminnallisuuksien toteuttaminen onnistuu 
vaivattomasti. Työssä käytettiin Docxtemplater-kirjaston ilmaista versiota. 
Docxtemplater-kirjasto mahdollistaa applikaation tulostaa luodun pohjan 
mukaisia Word-tekstidokumentteja docx-formaatissa (Docxtemplater n.d.). 
 
JSON eli JavaScript Object Notation on tekstimuotoinen tapa esittää tietoa. Sitä 
ei ole pakollista käyttää JavaScriptin kanssa, mutta sen etuna on, että siitä on 
helppo muodostaa JavaScript-objekti. JSON:ia käytetään tiedon siirrossa 
palvelinpuolen ja selainpuolen välillä (json.org n.d.). Työssä käytettävä 
Docxtemplater-kirjasto käyttää JSON-tietotyyppiä docx-tiedoston 
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muodostamiseen käyttäjän räätälöitävissä olevien pohjien perusteella 
(Docxtemplater n.d.). 
 
 
3.1.4 AJAX 
 
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) on erilaisten tekniikoiden yhdistelmä, 
joka mahdollistaa erityisesti asynkronisten pyyntöjen lähettämisen 
palvelinpuolelle. Tämä mahdollistaa sen, ettei verkkosivua tarvitse ladata aina 
uudelleen, kun sivulla halutaan näyttää uutta tietoa (Mozilla MDN n.d.). 
 
Työkalun käyttöliittymässä loppukäyttäjä täyttää lomakedatan asiakascasen 
mukaisilla tiedoilla. Lomakedata lähetetään AJAX-teknologiaa hyödyntäen 
palvelinpuolelle, jossa tapahtuu kaikki tiedon käsittely ja laskenta. Palvelinpuoli 
palauttaa JSON-muodossa käsitellyn tiedon selainpuolelle, jossa JavaScriptin 
avulla muodostetaan tulostettava tarjous. 
 
 
3.1.5 MySQL 
 
Tietokanta on yksinkertaistettuna kokoelma tietoa. Tietokannasta voi hakea  ja 
sinne voi tallentaa tietoa. Perinteiset tietokannat ovat niin kutsuttuja 
relaatiotietokantoja, joissa tieto on tallennettu tauluihin ja tiedot ovat suhteessa 
toisiin tietoihin. Nykypäivänä käytössä on myös NoSQL-tyyppisiä tietokantoja, 
joissa tieto on tallennettu taulujen sijasta kokoelmiin (Heinisuo & Rauta 2007. 37–

38). Tässä työssä on kuitenkin käytetty perinteistä relaatiotietokantaa hinta- ja 
tuotetietojen tallentamiseen. 
 
MySQL on tunnettu tietokantaympäristö. Se vastaa relaatiotietokannan tietojen 
käsittelystä, tallentamisesta ja hakemisesta. MySQL ottaa vastaan pyyntöjä SQL-
kyselykielen muodossa. Pyyntö voi tulla suoraan käyttäjältä, mutta yleisemmin 
jonkun muun ohjelmiston välittämänä. Tässä työssä SQL-pyynnöt lähtevät 
palvelimen PHP-ohjelmakoodin kautta (Heinisuo & Rauta. 2007, 39–40). 
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4 TYÖKALUN OHJELMOINTI 
 
 
4.1 Suunnittelu 
 
Työkalun suunnitteleminen aloitetaan sidosryhmien toiveita kuuntelemalla. 
Näiden perusteella kirjataan ylös työkalun vaatimusmäärittely. Tämän projektin 
osalta vaatimusmäärittelystä ei tullut täsmällistä, joka vaikeutti osaltaan projektin 
läpivientiä. Vaatimusmäärittely kuvasi enemmän työympäristön ja työtehtävien 
kehityskohteita liittyen myyntityössä tapahtuvaan tarjousprosessiin. Tämän takia 
työkalun toteutukseen ja kehityskohteiden ratkaisuun annettiin vapauksia. 
Taulukossa 1 on kuvattu suunnitteluvaiheessa havaittuja kehityskohteita ja 
mahdollisia ratkaisuja 
 
TAULUKKO 1. Suunnitteluvaiheessa listatut kehityskohteet sekä niihin kaavaillut 
ratkaisut 
Kehityskohde Ratkaisu 
Tarjousten ulkoasu ei yhtenäinen Työkalu tuottaa yhtenäisen ulkoasun 
Hintatieto ei aina saatavilla Työkalussa ajantasainen hintatieto 
Tarjousnumerointi ja arkistointi Työkalu ja taustajärjestelmä pitää 

huolta jatkuvasta numeroinnista ja 
arkistoi tehdyt tarjoukset listaan. 

Työajan tehokkuus kärsii tarjouksen 
tekemisessä 

Työkalu suunnitellaan kevyeksi ja 
nopeaksi tuottamaan tarjouksia 

Tarjousten tekeminen työmatkoilla, 
kuten messuilla hankalaa 

Työkalu nopeuttaa ja helpottaa 
tarjouksen tuottamista 

Tarjouksen tekeminen myynnin 
tukitoimilta hankalaa 

Tarvittavien lähtötietojen karsiminen 
helpottaa tarjouksen tekemistä 

 
 
Taulukossa 1 esitetyistä kehityskohteista tärkeimmäksi koettiin tarjousten 
epäyhtenäinen ulkoasu ja osittain muistakin kohdista johtuva infotarjouksen 
tekemiseen kuluva työaika. Havaittujen kehityskohteiden kartoituksen jälkeen ne 
käytiin lävitse myyjien sekä yrityksen johtoportaan kanssa. Kehityskohteet 
priorisoitiin ja ohjelman toiminnallisuuksia alettiin määrittää tärkeimpien 
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kehityskohteiden perusteella. Tärkeimpinä tavoitteina toiminnallisessa 
määrittelyssä pidettiin aputyökalun kykyä tuottaa nopeasti ja kevyesti, 
muokattavissa olevia Word-pohjaisia infotarjouksia. Suunnitteluvaiheessa 
määritettyjen kehityskohteiden ja ratkaisujen perusteella sekä toiminnallisen 
määrittelyn perusteella aletaan kartoittamaan kehityskohteiden ratkaisuun 
parhaiten soveltuvia tekniikoita.  
 
 
4.2 Tekninen määrittely 
 
Teknisen määrittelyn vaiheessa valitaan ohjelmiston tekninen arkkitehtuuri. 
Tässä vaiheessa valitaan ohjelman toteutukseen käytettävät teknologiat ja 
kuvataan ohjelmiston tekninen arkkitehtuuri. Työn teknisen määrittelyn 
lähtökohtana olivat teknologioiden saatavuus ja ylläpidettävyys sekä 
laajennettavuus. Työn tilaajan vaatimuksesta käytetyt teknologiat eivät 
myöskään saaneet aiheuttaa yritykselle tässä vaiheessa lisäkustannuksia. 
Työkalu on myös oltava sellainen, jota pystyy käyttämään myös työmatkoilla. 
Näiden lähtökohtien perusteella valittiin WAMP-pino ja JavaScript. Nämä 
teknologiat olivat jo entuudestaan tuttuja ja helposti käytettävissä. Ne 
mahdollistavat sovelluksen käytön verkkoselaimella ja ohjelmiston käytön 
tarvittaessa myös ilman toimivaa internet-yhteyttä.  
 
 
4.3 Web-applikaation toteutus hyvien ohjelmointitapojen mukaisesti 
 
Ohjelman elinkaari tyypillisesti ei pääty sen toteuttamiseen. Ohjelmaa voidaan 
käyttää sekä kehittää ja ylläpitää vielä vuosikausia ensimmäisen version jälkeen. 
Ohjelman kehittäminen voi tulevaisuudessa olla toisen kehittäjän vastuulla 
(Haikala & Mikkonen, 61). Tämän vuoksi ohjelmakoodin on oltava luettavaa sekä 
ymmärrettävää. Web-applikaatioiden ohjelmointi, kuten mikä tahansa muukin 
ohjelmointi, on hyvien ohjelmointitapojen mukaisesti olla selkeää, loogisesti 
etenevää, hyvin kommentoitua ja muuttujat selkeästi nimetty. Tällaiset käytänteet 
mahdollistavat ohjelmakoodin helpon luettavuuden. 
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Verkko-ohjelmoinnissa ohjelmoija on myös tyypillisesti tekemisissä useiden eri 
ohjelmointi- ja merkintäkielien kanssa. Web-applikaation käyttöliittymän eri osat 
voidaan jakaa kolmeen eri kerrokseen. Näitä ovat HTML-verkkodokumentti, 
interaktiivisuuden mahdollistavat JavaScript-skriptit ja dokumentin tyylimäärittelyt 
sisältävä CSS-tyylitiedosto. Näiden kerrosten sisällä niille ei tulisi antaa tehtäviä, 
jotka eivät niille varsinaisesti kuulu. Sisältöön ja rakenteeseen liittyvät asiat 
kuuluvat HTML-dokumentille, ulkoasuun liittyvät asiat CSS-tyylitiedostolle ja 
toiminnallisuuteen liittyvät asiat JavaScript-tiedostolle. Tämä mahdollistaa hyvän 
toiminnallisuuden sekä ohjelman luettavuuden, kun ohjelmoija osaa hakea 
muutettavaa asiaa oikeasta paikasta (Zakas 2012, 67–68). 
 
 
4.4 Käyttöönotto ja testaus 
 
Sovelluksen kehityksen yksi vaihe on sovelluksen testaaminen mahdollisten 
ohjelmointi- ja suunnitteluvirheiden löytämiseksi. Sovellusta testattiin erilaisilla 
syötteillä läpi kehitysvaiheen. Rajapintojen testaamiseen käytettiin ilmaista 
Postman-ohjelmaa, jolla ohjelmoija voi antaa erilaisia syötteitä 
ohjelmistorajapintaan ja ohjelma näyttää millaisen ulostulon rajapinta antaa 
kyseisillä syötteillä. Näin pystytään nopeasti testaamaan useita erilaisia 
syötteiden kombinaatioita (Postman n.d.).  
 
Kuvassa 2 on esitelty Postman-ohjelman käyttöliittymä. Ohjelmassa on valittu, 
että rajapintaan, joka sijaitsee localhost-palvelimella lähetetään form-data-
muodossa syötteitä käyttäen HTTP-protokollan POST-metodia. Testaajan 
painaessa Send-nappulaa ohjelma suorittaa rajapinnassa olevan ohjelmakoodin 
ja palauttaa Response-kohtaan ohjelman ulostulon kyseisillä syötteillä. Eri osia 
ohjelmasta pyrittiin testaamaan jo ohjelmoinnin ohessa, mutta kunnolla ohjelman 
testaaminen oli mahdollista vasta ensimmäisen version valmistuttua. Tämä 
johtuu siitä, että ohjelman useat syötteet vaikuttivat valintoina moneen erilaiseen 
asiaan taustalla tapahtuvassa laskennassa. Esimerkiksi tietyn konetyypin 
valittuaan, vain tietyt lisäkomponentit saivat olla saatavilla ja tiettyjen 
lisäkomponenttien hinta riippui täysin konetyypin valinnasta. 
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KUVA 2. Postman-ohjelman käyttöliittymä 
 
Sovellus otettiin yrityksessä myös testikäyttöön yrityksen myyjien lähtiessä 
messumatkalle. Näin on mahdollista kerätä arvokasta käyttäjädataa, joka 
mahdollistaa työkalun jatkokehittämisen havaittujen kehityskohteiden, 
puutteiden ja käyttäjähavaintojen perusteella. 
 
Testikäyttäjiltä saatiin palautetta lopullisen dokumentin ulkoasusta ja työkalun 
käyttöliittymästä. Käyttäjän tietokoneella kerätystä virhelokista päästiin myös 
käsiksi muutamaan ohjelmointivirheeseen, jota ei ollut kehitysvaiheen 
testauksessa löydetty. 
 
 
4.5 Jatkokehitys 
 
Työkalun kehittäminen ei pääty ensimmäiseen käyttöönotettuun versioon, vaan 
jatkokehitysideoita punnitaan ja toteutetaan. Jatkokehitykseen ideoita haetaan 
käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Jatkokehityksessä työkaluun 
voidaan tuottaa uusia ominaisuuksia tai parantaa jo olemassa olevia. Myös 
työkalun käytettävyyteen, ulkoasuun tai tekniseen arkkitehtuuriin voi tulla 
muutoksia. 
 
Kehitetyn työkalun jatkokehitysideoina on esimerkiksi rajapinta CRM-ohjelmiston 
kanssa. Työkalu käsittelee myös asiakasdataa, jolloin jo olemassa oleva data 
voisi tulla suoraan CRM-järjestelmästä tai jos kyse on uudesta kontaktista, voisi 
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työkalu päivittää myös CRM-järjestelmään tiedon uudesta kontaktista. Tämä 
vähentää ja nopeuttaa edelleen tarjousprosessiin kulunutta työmäärää.  
 
Tärkeä osa jatkokehitystä on myös työkalun ylläpito ja dynaamisuusasteen 
nostaminen. Vaikka työkalussa olevat tuoteperheet pysyisivät samoina, on 
tärkeää, että tuotenimekkeitä ja palveluita on helppo lisätä. Tämä mahdollistaa 
sen, ettei työkalun ylläpitoon tarvita ohjelmoinnista ymmärtävää ihmistä, vaan 
ohjelman tietoja voidaan tietyssä määrin lisätä ylläpitoon suunnitellun portaalin 
kautta. 
 
Ohjelman suunnittelussa käyttäjäystävällisyys oli yksi tärkeä lähtökohta, sillä 
helppokäyttöinen käyttöliittymä on usein myös nopea käyttää. Käyttöliittymästä 
toivottiin testausvaiheessa käyttäjiltä palautetta ja pääsääntöisesti käyttöliittymä 
saikin kehuja helppokäyttöisyydestään. Ohjelman jatkokehityksen kohteena 
kannattaa kuitenkin aina pitää käyttöliittymän kehittämistä uusin ideoin. Käyttäjille 
on tarkoitus myös kirjoittaa nopea manuaali, joka kulkee työkalun mukana.  
 
 
4.6 Tietoturva 
 
Websovellusten kehittämisessä tärkeä huomion kohde on tietoturva. Erilaiset 
tietoturva-aukot ja haavoittuvuudet voivat avata pääsyn käsiksi yrityksen tietoihin. 
Yleisimmät syyt haavoittuvuuksille ovat ohjelmoijan tekemät virheet, riittämätön 
tietämättömyys tai tietoturvan laiminlyönti. Web-sovellusta rakentaessa on syytä 
pitää mielessä tiettyjä perusajatuksia, jotka auttavat parantamaan sovelluksen 
tietoturvaa. Tietoturvaa rakentaessa tulee miettiä mahdollisia riskejä ja niiden 
vaikutusta palveluun ja sen käyttäjiin (Cheng, Wang & Xu 2006, 1).  
 
Käyttäjien syötteiden validointi on web-sovelluksen ohjelmoinnissa helpoimpia 
tapoja edesauttaa sovelluksen tietoturvaa. Huolimatta ohjelman luonteesta, 
kaikkiin käyttäjältä tuleviin syötteisiin on syytä suhtautua varoen. PHP-
ohjelmointikielessä on kuitenkin valmiina hyviä tähän tarkoitukseen suunniteltuja 
funktioita, joilla pystytään karsimaan mahdolliset XSS-haavoittuvuudet 
(PHPSecurity 2017). 
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Tässä työssä toteutetun työkalun tapauksessa suurin osa työkalun sisältämästä 
tiedosta on saatavilla sovelluksesta itsestään, joten työkalun käyttö on 
suositeltavaa suojata myös salasanalla. Kaiken sisällön piilottaminen on myös 
tietoturvan kannalta paras ratkaisu, sillä se pienentää hyökkäyspinta-alaa. Mitä 
vähemmän mahdollinen hyökkääjä näkee web-sovelluksesta, sen vaikeampi 
hänen on löytää siitä haavoittuvuuksia. Autentikoinnin yhteydessä on kuitenkin 
oltava huolellinen, eikä sen yhteydessä esiintyvät virheilmoitukset saa paljastaa 
liikaa. Esimerkiksi ilmoittamalla käyttäjänimen olevan väärin, voi hyökkääjä 
haravoimalla löytää käytössä olevat käyttäjänimet. 
 
Tärkeä osa tietoturvakokonaisuutta on myös käyttäjien tietoturvaohjeistus. 
Käyttäjien on syytä käyttää erilaisia salasanoja eri palveluissa sekä 
tietokoneellaan.  
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5 TOTEUTETUN SOVELLUKSEN ESITTELY 
 
 
5.1 Sovelluksen käyttö 
 
Työn tuloksena syntynyt työkalu on web-sovellus, jota loppukäyttäjä voi ajaa 
verkkoselaimellaan. Työkalun käyttö on suunniteltu suoraviivaiseksi. Käyttäjän 
tehtäväksi jää tehdä valintoja, joiden perusteella työkalu tuottaa halutun kaltaisen 
myyntitarjouksen. Tiedot syötetään lomakedatana web-applikaatiossa. 
Lomakkeella on teksti- ja monivalintatyyppisiä kenttiä, joista suurin osa on 
pakollisia. Käyttäjää helpottamaan lomake on jaettu neljään eri segmenttiin 
(asiakkaaseen liittyvät asiat ja tarjouksen yksityiskohtiin liittyvät asiat sekä kaksi 
erilaisiin konetyyppeihin liittyvää segmenttiä) sekä koneisiin liittyvissä 
segmenteissä mahdottomat kombinaatiot (Kuva 3) tarjottavista tuotteista on 
suljettu pois. Kuvassa 3 on esitetty työkalun Asiakas-segmentti. 
 

 
KUVA 3. Työkalun asiakkaan tietoihin liittyvä näkymä 
 
 
Kuvassa 3 on esitelty ensimmäinen käyttäjän täytettävissä oleva osio työkalusta. 
Täytettyään tarvittavat tiedot asiakkaasta voi käyttäjä navigoida seuraavalle 
sivulle navigointipainikkeiden avulla. Kuvassa 4 esitellään toinen koneosio ja 
käydään lävitse monivalintakenttien toiminta.  
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KUVA 4. Koneiden osalta valittavissa on monivalintoja (mobiilinäkymä) 
 
Kuvassa 4 käyttäjä on valinnut, ettei asiakkaalle tarjota ollenkaan osion konetta. 
Näin ollen hän ei voi myöskään tarjota koneeseen liittyviä optioita. Poissulkeva 
valinta voi olla myös tietyn option valitseminen.  Navigoinnin osalta kuvassa 
ilmenee, kuinka kaksi ensimmäistä osiota on päästy onnistuneesti lävitse. Osiot 
läpikäytyään käyttäjä voi painaa dokumentin generoimisen aloittavaa painiketta. 
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5.2 Myyntitarjouksen generointi 
 
Ohjelman segmentit läpi käytyään käyttäjä painaa painiketta, joka käynnistää 
myyntitarjouksen muodostamisen. Sovellus tekee käyttäjän täyttämän 
lomakedatan perusteella palvelinpuolella sijaitsevaan ohjelmakoodiin AJAX-
pyynnön. Palvelinpuolen ohjelmakoodilla tarkastellaan, mitä valintoja käyttäjä on 
lomakkeessa tehnyt ja suoritetaan esimerkiksi laskutoimituksia näiden 
perusteella. Palvelinpuolen ohjelmisto palauttaa vastauksena AJAX-pyyntöön 
JSON-muotoisen JavaScript-objektin, joka syötetään selainpuolella ajettavan 
generointifunktion argumenttina. Kuvassa 5 esitellään ohjelmakoodia 
generoinnin osalta. 
 

 
KUVA 5. Generoinnin toteutus 
 
Kuvassa 5 koodirivillä 512, JavaScript kuuntelee lomakkeen tapahtumaa 
”submit”. Tapahtuman sattuessa (Käyttäjä painaa lomakkeen 
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generointipainiketta) tehdään POST-tyyppinen AJAX-pyyntö palvelinpuolen 
tiedostoon. Pyynnön palautuessa onnistuneesti kutsutaan generate-funktiota 
pyynnöstä vastauksena saadulla datalla argumenttina. Generate-funktio tuottaa 
docx-tiedoston käyttäjän ladattavaksi hyödyntäen Docxtemplater-kirjastoa. 
 
Docxtemplater-kirjasto sijoittaa palvelinpuolen tuottamasta objektista kentät niitä 
vastaavaan kohtaan dokumenttia varten luodussa pohjassa. Kuvassa 6 on 
esimerkki docx-pohjasta, jonka perusteella myyntitarjous tulostetaan. 
 

 
KUVA 6. Esimerkki docx-pohjasta 
 
Kuvassa 6 olevassa esimerkkipohjassa käy ilmi, että päätason otsikko 
”Sterilizator” tulostetaan aina lopulliseen myyntitarjoukseen. Muuttujat 
”SP_Otsikko” ja ”SP_rivi_1” tulostetaan aina käsitellyn lomakedatan perusteella. 
”SP_rivi_11” on ehdollinen rivi. Se tulostuu vain, jos muuttuja ”h_SP_rivi_11” on 
asetettu arvoon tosi. Ehdollisia rivejä käytetään optioiden tulostukseen. Jos 
käyttäjä on valinnut tarjottavaksi vain pelkän peruskoneen ilman optioita, 
tulostetaan pelkästään peruskoneeseen liittyvät rivit. Kuvassa 7 on esitetty 
esimerkki JSON-objektista. 
 

 
KUVA 7. Esimerkki JSON-objektista 
 
Kuvassa 8 on esitetty valmis docx-dokumentti, jos kuvan 7 data olisi generoitunut 
kuvassa 6 esitetyn pohjan mukaisesti. 
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KUVA 8. Esimerkki lopullisesta tiedostosta, esimerkkidatan ja pohjan perusteella 
 
Kuvassa 8 voidaan huomata, kuinka pohjan muuttujat korvaantuivat palvelimen 
muodostamalla datalla. Ehdollinen rivi tulostui myös, koska muuttujassa 
”h_SP_rivi_11” oli arvona tosi. Datassa voi käyttää myös rivinvaihtoja (JSONissa 
”\r\n”) tai tabulaattoreita (JSONissa ”\t”). 
 
Pohjan etuna on se, että ohjelmoinnista ymmärtämätön voi myös muokata 
tarjouksen järjestystä ja ulkoasua. Pohjia voi olla myös useita erilaisia, jotka 
mahdollistavat esimerkiksi tulevaisuudessa kieliversioiden käyttöönoton.  
 
 
5.3 Ylläpito 
 
Työkalun ensimmäisessä versiossa hintatiedot olivat koodattuna ohjelmakoodiin. 
Tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, sillä koneet ja niiden hintatiedot 
muuttuvat ajan myötä. Tähän tarkoitukseen kehitettiin työkalun ylläpitotyökalu, 
jonka avulla hintatietojen päivittäminen onnistuu. Kuvassa 9 on esitetty 
hintatietojen päivitysnäkymä työkalun ylläpitotyökalussa. 
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KUVA 9. Ylläpitonäkymä hintatietojen päivityksessä 
  
Tuotetiedot löytyvät tietokantapalvelimella sijaitsevasta tuotetietokannasta (kuva 
10), jota ylläpitotyökalun avulla voidaan ylläpitää rajapinnan kautta. Esimerkiksi 
tuotteen hinnan muuttuessa ylläpitäjä avaa ylläpitonäkymän, etsii muutosta 
kaipaavan tuotteen ja syöttää tekstikenttään tuotteen uuden hinnan. Hintatieto 
välittyy AJAX-teknologiaa hyödyntäen palvelimella sijaitsevaan rajapintaan, joka 
päivittää tietokantapalvelimella sijaitsevaa tuotetietokantaa. 
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KUVA 10. Tuotetietokannassa on ohjelman tarvitsevat tiedot tuotteista. 
 
Tuotetietokanta on MySQL-tietokanta, joka sijaitsee yrityksen 
tietokantapalvelimella. Kuvassa 10 on kuvattu tuotetietokannassa säilytettävät 
tiedot tietokantapalvelimen ylläpitonäkymästä kuvattuna. Jokaiselle tuotteelle on 
vain ohjelmallisista syistä oma pid (product id), jota käytetään rajapintojen läpi 
kulkiessa. Toisena on tuotteen kuvaus (description), eli tuotenimi, kolmantena on 
tuotteen hinta (price) ja neljäntenä ylempi taso (upper_level), mihin tuote 
ohjelmassa kuuluu. Ylempää tasoa käytetään ylläpitotyökalussa tuotteiden 
ryhmittelyyn, joka edesauttaa ylläpitäjää löytämään etsimänsä tuotteen 
nopeammin. 
 
Hintojen tiedot ovat ylläpitotyökalun ensimmäisessä vaiheessa ainoa päivitettävä 
asia, mutta jatkokehitysideana ylläpidosta on mahdollista luoda myös uusia 
myyntinimikkeitä, kuten koneita ja niiden optioita sekä päivittää jo olemassa 
olevien koneiden tietoja laajemmin. 
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6 POHDINTA 
 
 
Työn tarkoituksena oli kehittää yrityksen myyntityötä myyntitarjousten 
tuottamisen osalta. Tarjouksen tekemisen prosessia tutkittiin yhdessä myyjien ja 
myynnin tukitoimien kanssa. Työn tekijälle jätettiin lähes vapaat kädet ratkaista 
havaittuja kehityskohteita. Teknologiat valittiin siten, että kehitysvaiheessa ei 
synny kustannuksia ja teknologiat ovat tarvittaessa myöhemmin laajennettavissa 
ja helposti ylläpidettävissä. Nämä vaatimukset tulivat työn tilaajana toimineen 
yrityksen puolesta. Työssä käytettiin yleisimpiä web-ohjelmoinnin teknologioita. 
Työn tuloksena toteutettiin työkalu, joka pystyy suoriutumaan 
määrittelyvaiheessa havaituista kehityskohteista.  Työkalun jatkokehitykseen 
ilmeni monia erilaisia ideoita työn jokaisessa vaiheessa. Osa näistä 
ominaisuuksista ehdittiin toteuttaa jo ennen työkalun ensimmäistä testikäyttöä, 
mutta kehityskelpoisia ideoita jäi vielä odottamaan jatkokehitystä. 
 
Työkalun kehitys oli hyvä esimerkki niin kutsutusta Full Stack -ohjelmoinnista, 
jossa ohjelmoija hallitsee koko teknologiapinon palvelinpuolelta selaimen puolelle 
sekä rajapintojen hallinta eri osa-alueiden välillä. Työssä oli tarve ymmärtää 
palvelinpuolen ohjelmointia ja tietokantoja sekä selainpuolen käyttöliittymää ja 
verkkosivun rakennetta. Tämän lisäksi ohjelmoijan piti hallita erilaisten 
rajapintojen käyttö palvelin- ja selainpuolen sekä selainpuolen ja kolmannen 
osapuolen kirjaston välillä. Tämän lisäksi ratkaistavan ongelman 
hahmottamiseksi oli tutustuttava myyntityöhön ja siinä ilmeneviin työtä hidastaviin 
kehityskohtiin.  
 
Työn tekeminen oli haastava kokonaisuus, jossa piti opetella uutta paljon. Iso osa 
työmäärästä kuluikin työn tekijälle tuntemattomien teknologioiden ja rajapintojen 
opetteluun. Uusien tekniikoiden hyödyntäminen ja opettelu olivat kuitenkin työn 
tekemisessä palkitsevin osuus lopputuotteen ohella. Työn lopputulokseen 
voidaan olla annettujen raamien sisällä tyytyväinen, mutta työkaluun jäi vielä 
selviä kehityskohteita, joita on tulevaisuudessa hyvä lähteä korjaamaan.  
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