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Opinnäytetyön aiheena oli Kauppahuone Harju Oy:n siirtyminen sähköisiin
kuljetustilauksiin, sekä uuteen tietokoneohjelmaan Consignoriin perehtyminen. Tällä
hetkellä Kauppahuone Harju Oy käyttää Proteus -nimistä ohjelmaa ja kuljetustilaukset
tulostetaan paperiversiona. Tavoitteena oli saada mahdollisimman helppokäyttöinen ja
kustannustehokas ohjelmisto Kauppahuone Harju Oy:n tarkoituksiin, ilman pitkää
siirtymisprosessia.
Opinnäytetyössä perehdyttiin prosessiin, missä vanhat paperikuljetustilaukset jäävät
pois ja tilalle tulee sähköinen liikennöinti Kauppahuone Harju Oy:n ja kuljetusliikkeen
välillä. Samalla perehdyttiin itse ohjelmaan ja sen tuomiin ominaisuuksiin.
Ohjelmaan perehtymisen tuloksena tultiin siihen tulokseen, että uuden ohjelmiston
hankinnan
myötä
Kauppahuone
Harju
Oy:n
kuljetukset
saadaan
kustannustehokkaammiksi sekä säästetään aikaa ja ympäristöä.
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Bachelor's thesis 39 pages
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The subject of this thesis was digitalization of waybills to Kauppahuone Harju Oy and
to get acquainted on the new computer program Consignor. At the moment Kauppahuone Harju Oy uses a program called Proteus and all the waybills are printed on paper.
The goal was to get an easy to use, efficient program for Kauppahuone Harju Oy, without a long transition phase.
The thesis included the transition phase itself, where old paper waybills are left off and
replaced with the new digital communication between Kauppahuone Harju Oy and the
haulier. Same time in this thesis we took a look at the program itself and its properties.
After getting acquainted with the program results I came to the conclusion that with the
new program Kauppahuone Harju Oy will have more efficient hauling, save time and
help preserve the environment.
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ERITYISSANASTO

SSCC-koodi

Sarjatoimitusyksikkökoodi

SFS

Suomen Standardisoimisliitto

LVI

Lämpö, vesi ja ilma

EPC

Sähköinen tuotekoodi

RFID

Radiotaajuinen etätunnistus

DESADV

Lähetysluettelo

EDI

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto

ERP-järjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä

EDIFACT

Tiedon esitystapa

EDMD

EDIFACTIN sanomahakemisto

Barcode

Viivakoodi
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JOHDANTO

Opinnäytetyö

pitää

sisällään

siirtymisprosessin,

missä

vanhat

paperiversiot

kuljetustilauksista muuttuvat sähköisiksi, sekä itse uuden ohjelman ominaisuuksiin
perehtymisen. Tarkoituksena on löytää Kauppahuone Harju Oy:n tarkoituksiin parhaiten
sopiva ohjelmisto, jonka käyttöönotto ei vaadi pitkää siirtymävaihetta. Kuljetustilausten
määrästä ja pitkin päivää jatkuvasta tulostamisen tarpeesta johtuen yritys tarvitsee
palvelun joka lähtee heti toimimaan ilman pitkää käyttökatkosta.

Suomi on muita Pohjoismaita selvästi jäljessä sähköisissä kuljetustilauksissa. Suomessa
noin 40 prosenttia kuljetustilauksista on sähköisiä, kun taas muissa Pohjoismaissa
vastaava luku on 90–95 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa muista kuin sähköisistä
asioinneista peritään jo lisämaksua (Kuljetusten sähköinen tilaaminen kasvussa 2013.)

Sähköisiin kuljetustilauksiin ollaan siirtymässä sille ne:


Vähentävät virheitä ja manuaalisia työvaiheita



Tehostavat logistiikkatyötä ja alentavat kustannuksia



Mahdollistavat kuljetusketjut ja kuljetusten yhdistelyn tehokkaan hallinnan ja
seurannan



Luovat perustaa logistiikka-alan palvelujen kehittymiselle tulevaisuudessakin



Edistävät sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä



Tehostavat kuljetusyritysten välistä yhteistyötä



Luovat alalle kilpailua ja kehittävät logistiikkapalveluntarjoajien toimintoja



Parantavat suomalaisten kuljetusyritysten ja Suomen logistista kilpailukykyä



Ehkäisevät harmaata taloutta



Vähentävät kuljetusten ympäristöhaittoja ja hillitsevät ilmastonmuutosta

(Sähköisen toimintatavan ja tiedonsiirron hyödyt logistiikassa 2013.)
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Kauppahuone Harju Oy

Kauppahuone Harju Oy on vuonna 1979 perustettu itsenäinen perheyritys. Vuoteen
2004 asti yritys tunnettiin nimellä Sähkötalo Harju Oy. Yritys sijaitsee Tampereella ja
harjoittaa maahantuontia ja vientiä. Laajasta valikoimasta löytyy niin pienkoneita,
työkaluja ja tarvikkeita kotiin, puutarhaan ja vapaa-ajan harrastuksiin. Yrityksen
jälleenmyyjinä toimivat marketit, tavaratalot, rautakaupat, halpahallit sekä auto- ja
varaosaliikeet Suomessa ja Eestissä. Yritys työllistää Tampereen toimistolla 17 ihmistä
sekä ympäri Suomea myyntiedustajina toimii 4 ihmistä. (Yritys 2013.)

Omia tuotemerkkejä yrityksellä on:


ElectroGEAR sähkötarvikkeet



FistGEAR käsityökalut



StepGEAR tikkaat, työpukit ja ajorampit



WaterGEAR LVI-tarvikkeet



AXA puutarhakoneet

(Yritys 2013.)

Edustuksia yrityksellä on:


Einhell sähkötyökalut ja puutarhatyökalut



Etman sähkökalustesarja



KWB sähkötyökalutarvikkeet



Tillex kaapelikiinnikkeet ja muut kiinnitystarvikkeet'

(Yritys 2013.)

Kuvio 1 Kauppahuone Harjun sijainti (Yhteystiedot
2013)
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Yritys sijaitsee Tampereella Myllypurossa osoitteessa Myllypuronkatu 30. Yritys on
hyvien kulkuyhteyksien varrella kolmostien vieressä. Tämä on yrityksen neljäs
toimipiste, edelliset toimipisteet ovat sijainneet Lakalaivassa, Hakametsässä ja
kaupungin

keskustassa.

Nykyiset

toimistotiloista. (Yhteystiedot 2013.)

tilat

koostuvat

viidestä

varastohallista

ja
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3.1

Paperilta sähköiseen muotoon -muutosprosessi

Standardimuotoinen sähköinen tiedonsiirto

Sähköisellä standardimuotoisella tiedonsiirrolla tarkoitetaan tietojen välittämistä
osapuolten välillä sähköisesti siten, että tiedot ovat esitetty jonkun yleisesti hyväksytyn
standardin eli esitystavan mukaisesti (Sähköiset sanomat 2013).

Standardisoiduissa dokumenteissa siirrettävät tiedot on nimetty, ryhmitelty ja järjestetty
tietyllä tavalla tiedostoon. Tiettyyn asiakokonaisuuteen, kuten rahtikirjaan tai
kuljetustilaukseen, liittyvät tiedot siirretään periaatteessa jokaisella kerralla samassa
muodossa. Tietojen sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta samaa asiaa tarkoittava
tieto on aina siirrettävässä tiedostossa samassa paikassa samalla tavalla esitettynä.
Vaikka tiettyä tietoa ei olisikaan kyseisellä kerralla siirretty, on olemassa ohjeet kuinka
tiedon voi jättää pois niin, että vastaanottava järjestelmä pystyy käsittelemään tiedon.
(Sähköiset sanomat 2013.)

Sähköistä standardisoitua tiedonsiirtoa lomakkeeseen voidaan verrata rahtikirjaan, joka
lähetetään täytettynä vastaanottajalle. Lomakkeessa on tietyt kentät eli laatikot, jotka on
täytettävä. Osa näistä tiedoista on valinnaisia, osa pakollisia. Pakolliset tiedot lähetetään
aina, jotta lomakkeen sisältö olisi ymmärrettävä tai yleensä käyttökelpoinen
vastaanottajalleen. Valinnaisilla tiedoilla täsmennetään muita tietoja. Rahtikirjaa
täyttämistä voidaan verrata tavallisen Itellan pakettikortin täyttämiseen. Sähköisesti
täytetyssä lomakkeessa on kaikki tiedot aina samassa paikassa ja selkeällä tietokoneesta
valitulla kieliasulla. Tällä saadaan minimoitua riski siitä, että postivirkailija ei saa
lähettäjän käsialasta selvää, jolloin paketti päätyy väärään osoitteeseen. (Sähköiset
sanomat 2013.)

Sähköisesti välitettävien asiakirjojen tietojen esittämiseksi on kehitetty standardeja eli
esitystapoja ja vuonna 1986 syntyi tähän tarkoitukseen EDIFACT (Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport), joka on sittemmin saanut
maailmanlaajuisen

hyväksynnän

eri

käyttäjäryhmien

piireissä.

EDIFACT

on

tietynlainen kielioppi, joka määrittelee sähköisesti siirrettävän asiakirjatiedoston
muodon ja rakenteen. Tietyn asiakirjan tiedoista muodostuu sanoma (message), joka on
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määritelty EDIFACT-hakemiston sanomahakemistossa EDMD (EDIFACT Message
Directory). Vuoden 2010 lopussa ilmestyneessä EDIFACT-hakemistossa D10.B on
kaikkiaan 196 asiakirjalle ohjeistus. (Sähköiset sanomat 2013.)

Alla on TIEKEn esimerkki Sähköisistä sanomista kertovalta Internet-sivustolta (2013)
EDIFACT-kieliopin mukaisesta IFTSTA (International multimodal status report
message) -sanomasta, jolla ilmoitetaan kuljetuksen tila.

UNH+1857+IFTSTA:D:96B:UN:FI0043'
BGM+44+K3196S/1128+9'
DTM+137:201103141012:203'
NAD+MR+003707209560:100+AB SÄHKÖ OY+PL 600+VAASA+65101+FI'
NAD+MS+003707095540:100++MERIKULJETUS OY+28101+FI'
CNI+12+339053'
STS+1+5'
RFF+AAO:1235'
DTM+334:20110314:102'
LOC+14+00100:16::HELSINKI'
PCI+12+35544-2:35544-3:35544-4'
EQD+CN+ICSU123456-7+20 JALAN IC-KONTTI++ZAP'
UNT+13+1857'

Huomattavaa on, että sanoman rakenteen tunteminen on tärkeää vain henkilölle, joka
joutuu kehittämään järjestelmiä tai vastaa sanomien siirrosta. Järjestelmää kehitettäessä
käyttäjien on osattava sanoa, mitkä tiedot ovat toiminnan kannalta pakollisia ja mitkä
valinnaisia, jotta sanomassa välitetään tarvittava tietosisältö. (Sähköiset sanomat 2013.)

Koska EDIFACT-sanomat on laadittu siten, että ne olisivat käyttökelpoisia monissa
erilaisissa tilanteissa, ovat ne verrattain laajoja ja samaa asiaa voidaan esittää monella
eri tavalla. EDIFACT-sanomille on laadittu joko toimialakohtaisia tai kansallisia
soveltamisohjeita, joissa on yksityiskohtaisesti esitetty miten sanomaa käytetään. Tämä
sen vuoksi, että eri osapuolet osaavat hyödyntää sanomia oikein juuri tietyssä
tilanteessa. (Sähköiset sanomat 2013.)
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Asiakirja

EDIFACT-sanoma

EDIFACT-sanoman nimi

Rahtikirja / kuljetussanoma

IFCSUM

Forwarding and consolidation summary message

Kuljetus- / huolintaohje

IFTMIN

Instruction message (HUOM! Sanomaa käytetään
myös rahtikirjana)

Kuljetuksen tila

IFTSTA

International multimodal status report message

Kuljetus- ja huolintalasku

INVOIC

Invoice message

Kuljetuksen aikataulu- ja
saatavuuskysely ja sen vastaus

IFTSAI

Forwarding and transport schedule and availability
information message

Kuljetusvaraus

IFTMBP

Provisional booking message

Kuljetustilaus

IFTMBF

Firm booking message

Kuljetustilausvahvistus

IFTMBC

Booking confirmation message

Avisointi (lähtö ja saapuminen)

IFTMAN

Arrival notice message

Kuljetustilanne

IFTMCS

Instruction contract status message

Taulukko 1 Yleisimmin käytetyt sanomat (Sähköiset sanomat 2013)

Taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty asiakirjan suomenkielinen nimi,
toisessa sarakkeessa on esitetty asiakirjaa vastaava EDIFACT-sanoman tunnus ja
kolmannessa sarakkeessa sanoman nimi, josta lyhenne on tavalla tai toisella
muodostettu (Sähköiset sanomat 2013).

3.2

Tiedonsiirtokäytännöt

Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu aina kahden eri osapuolen välillä. Näillä osapuolilla on
omat roolinsa sen mukaan, miten siirrettävä tiedosto liikkuu näiden välillä
(Tiedonsiirtokäytännöt 2013).

Osapuoli joka lähettää sanoman sisältävän tiedoston on nimeltään lähettäjä. Tämä
osapuoli poimii sanomassa lähetettävät tiedot tietojärjestelmistään, järjestää tiedot
sanoman sovellusohjeen määräämään järjestykseen, valmistelee lähetyksen ja lähettää
sanomatiedoston sovittua tiedonsiirtomenettelyä noudattaen toiselle osapuolelle.
(Tiedonsiirtokäytännöt 2013.)

Sanomatiedoston vastaanottavaa osapuolta nimitetään sanoman vastaanottajaksi. Tämä
osapuoli ottaa sanomatiedoston vastaan, varmistaa lähettäjän oikeellisuuden lähettää
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tiedostoja, tekee mahdollisia tarkastuksia tietojen oikeellisuudesta ja purkaa sanoman
tiedot tietojärjestelmiinsä. (Tiedonsiirtokäytännöt 2013.)

Kuvio 2 Sanomatiedoston siirto samaan tietojärjestelmään (Tiedonsiirtokäytännöt 2013)

Kuvio 2 esittää sanomatiedoston siirron, kun osapuolilla on käytössään sama
tietojärjestelmä.

Tällöin

tietojärjestelmät

pystyvät

tallentamaan

suoraan

vastaanottamansa tiedon. (Tiedonsiirtokäytännöt 2013.)

Kuvio 3 Sanomatiedoston
(Tiedonsiirtokäytännöt 2013)

siirto

eri

tietojärjestelmään

ulkopuolisten

operaattorien

avulla

Kuviossa 3 on kuvattu tilanne, missä osapuolilla on eri tietojärjestelmät. Tällöin
lähettäjän operaattori muuntaa välitiedoston standardimuotoon, kuten esimerkiksi
EDIFACT- tai UBL-muotoon ja vastaanottajan operaattori muuntaa sen heidän
tietojärjestelmänsä vaatimaan muotoon. Mikäli sanoman lähettäjän tietojärjestelmät
tuottavat jo itsessään standardimuotoisen sanomatiedoston, operaattori pelkästään
lähettää

eli

reitittää

(Tiedonsiirtokäytännöt 2013.)

sanomatiedoston

vastaanottajan

operaattorille.
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3.3

Standardirahtikirja SFS 5865

Vuoden 2010 lopulla siirryttiin käyttämään standardirahtikirja (SFS 5865), joka
yhteensopii vanhoja rahtikirjoja paremmin uuden sähköisen tiedonsiirron kanssa ja
jonka edut ovat hyvin selkeät niin kuljetusasiakkaalle kuin rahdinkuljettajallekin.
Standardirahtikirjan käytöllä varmistetaan asiakkaalle se, että kaikki tarvittava tieto sekä
ohjeet siitä miten kuljetus tehdään tulevat kirjattua ja tiedoksi rahdinkuljettajalle. Uusi
rahtikirja

toimii

myös

kuljetussopimuksen

vahvistavana

dokumenttina.

Rahdinkuljettajalle uusi rahtikirja antaa kaiken tarvittavan tiedon kuljetettavista
tuotteista niiden asianmukaista käsittelyä varten. Standardirahtikirjassa on määrätty
sijainti kaikille tarvittaville tiedoille,

jolloin tiedot voidaan helposti siirtää

paperiasiakirjasta sähköiseen järjestelmään. Standardirahtikirja toimii siis eräänlaisena
adapterina paperitoimintojen ja sähköisten järjestelmien välillä. Uudessa 12numeroisessa rahtikirjassa kolme ensimmäistä numeroa on varattu järjestelmän
käyttöön ja seuraavat kahdeksan numeroa ovat vaihtuvia. Viimeisenä numerosarjassa on
tarkistenumero,

joka

lasketaan

samalla

periaatteella

kuin

pankkimaksujen

viitenumeroissa. Yksilöllisyys perustuu käyttäjän Y-tunnukseen. (Standardirahtikirja
SFS 5865 2013.)

Uuden rahtikirjan tuomat tärkeimmät muutokset:


Kuljetuksen osapuolitietojen selkiyttäminen



Kuljetusohje -kentän sijaintimuutos



Kahden eri lomakevaihtoehdon mahdollistaminen



Osapuolitiedoissa on neljä osoitetietoaluetta entisen viiden sijaan. Lisäksi ne on
ryhmitelty

järjestykseen

"Lähettäjä",

"Vastaanottaja",

"Lähtöpaikka"

ja

"Määräpaikka"


Kuljetusohje -kenttä on siirretty lomakkeen yläosaan Rahdinkuljettaja -kentän
alapuolelle, jossa se näkyy myös silloin, kun rahtikirjalomaketta käsitellään
taitettuna

(Standardirahtikirja SFS 5865 2013.)

Laajennetun

keskiosan

rahtikirja

on

toinen

lomakevaihtoehto

uudessa

standardirahtikirjassa. Tässä lomakkeessa on poistettu rahdin ja jälkivaatimuksen kentät
ja tilalle on lisätty tavararivejä. Tätä kyseistä lomaketta voidaan käyttää asiakas- ja
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kuljetusliikekohtaisesti, kun maksuerittelyille ei ole tarvetta. (Standardirahtikirja SFS
5865 2013.)

Uuden sähköisen tiedonsiirron ja -käsittelyn sujuvan toiminnan edellytys on tietojen ja
niiden muodostamien sähköisten dokumenttien yksilöitävyys. Tämä korostuu erityisesti
rahtikirjojen kohdalla, koska tehokkaissa ja virheettömissä kuljetuksissa on helposti ja
nopeasti voitava yhdistää toimitusta ohjaavaan tietoon toimitusketjun eri osapuolten
toiminnoissa ja järjestelmissä. Tavarat (jotka kulkevat ns. kolliosoitelapuilla),
toimituserät (jotka kulkevat rahtikirjoilla) ja sähköisessä muodossa olevat tiedot pitää
voida yhdistää toisiinsa niin tietojärjestelmissä kuin esimerkiksi tavaraterminaalissa.
Käyttämällä

ainutkertaisia

rahtikirjanumeroita

voidaan

välttää

tilanne,

jossa

kuljetusliikkeen terminaaliin tulee, esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen, yhtäaikaa jopa
kymmeniä rahtikirjoja joiden numero on 100, 1000 tai 10000. Ainutkertaiset
rahtikirjanumerot mahdollistavat lähettäjän nopean tunnistamisen sekä harhaan
menneen lähetyksen seurannan. Ainutkertaisilla rahtikirjanumeroilla mahdollistetaan
myös lähetyksen reaaliaikainen seuranta- ja toimitustilannepalvelu kuljetusyrittäjän
verkkosivuilla tai tiedon toimitusilmoituksen lähettämiseen kuljetuksen tilaajalle tai
muulle sovitulle osapuolelle. (Ainutkertaiset rahtikirjanumerot 2013.)

Taulukko 2 Ainutkertaisten rahtikirjanumeroiden
hinnasto (Rahtikirjanumerot 2013)

Taulukossa 2 näkyy hinnasto ainutkertaisille rahtikirjanumeroille Suomen Osto- ja
Logistiikka -yhdistyksen (LOGY ry) verkkopalvelusta (Rahtikirjanumerot 2013).
Esimerkiksi 15000 kappaleen tilaukselle tulee hinnaksi:
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(

)

Rahtikirjanumerot ovat voimassa 18 kuukautta tilauspäivästä. Tilaaja arvioi yrityksessä
kirjoitettavien

rahtikirjojen

määrän

sekä

niissä

tarvittavan

numerotarpeen

(Ainutkertaiset rahtikirjanumerot 2013). Kauppahuone Harju Oy:n tapauksessa
rahtikirjoja tilataan noin 7000 kpl per vuosi.

Kuvio 4 Standardirahtikirjan malli (Standardirahtikirja 2013)
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Kuviosta 4 nähdään että kaikki oleellinen tieto on selkesti ja loogisesti sijoiteltu
rahtikirjaan, mikä helpottaa niiden lukemista huomattavasti ja minimoi virheiden
määrän.
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Kuvio 5 Nykyinen rahtikirja

Kuviosta 5 nähdään, että Kauppahuone Harju Oy käyttää jo standardoitua rahtikirjaa,
joka on kuvattu tätä tutkimusta varten. Yksilöityjä rahtikirjanumeroita yrityksen tulee
jatkossakin ostaa.
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Kuvio 6 UBL-rahtikirja-sanoman prosessikaavio (Rahtikirja-sanoman prosessikaavio 2013)

Kuten

kuviosta

6

nähdään,

rahdin

ja

rahtikirjan

elämänkaari

on

paljon

monimutkikkaampi kuin mitä yleisesti ajatellaan. Mikäli sanoma ei siirry sähköisesti
kuljetysyritykselle, on rahtikirjalla monta eri siirtymävaihetta, missä se saattaa hävitä.
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3.4

Osoitelappu

Kuvio 7 Uuden standardisoidun kolliosoitelapun sisältö (Kolliosoitelappu 2013)

Kuviossa 7 on selitetty erikseen kolliosoitelapun jokainen kohta ja niiden tarkoitus.
Selkeillä ja standardisoiduilla osoitelapuilla minimoidaan myös virheiden määrä.
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Kuvio 8 Tämänhetkinen kolliosoitelappu

Kuviosta 8 näkyy vanhan mallinen kolliosoitelappu, joka on kuvattu tätä tutkimusta
varten. Kolliosoitelappuun listataan lähettäjä, vastaanottaja, Kauppahuone Harju Oy:n
lähetysluettelon numero ja montako kollia lähetykseen kuuluu. Kuten kuvasta näkyy,
tässä ei ole viivakoodia mikä sisältäisi SSCC-koodin, yksilöisi kollin ja toisi mm.
jäljitettävyyden kollin hukkuessa.

Uudella standardisoidulla kolliosoitelapulla pyritään helpottamaan nykyistä tilannetta,
missä joskus osoitelapussa olevat tiedot ovat puutteellisia, epäselviä tai harhaanjohtavia.
Eri yrityksillä on myös käytössä hyvin erikokoisia ja erilaisia osoitelappuja. Lisäksi
niiden sijainti ei ole aina sitä käsittelevän henkilön tai lajittelukoneen kannalta paras
mahdollinen. Osoitelapun sijoituspaikan tulisi olla kaikissa lähetyksissä sama.
(Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö 2013.)

Tarkasti täytettyjen kolliosoitelappujen tärkeys tulee esille hyvin lisäkustannuksissa,
joita aiheutuu niin lähettäjälle, kuljettajalle ja vastaanottajalle. Mikäli osoitelapun tiedot
ovat puutteelliset, joudutaan käyttämään ylimääräistä aikaa ja rahaa oikeiden tietojen
selvittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Kollin lähetyksessä on aina vaara lähetyksen
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vahingoittumiselle, mikä kertaantuu mikäli kolli joudutaan lähettämään useampaan
kertaan. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö
2013.)

Uusi kolliosoitelappu on kehitetty kansainvälisen ISO -standardin pohjalta ja se on tällä
hetkellä käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Standardisoiduksi osoitelapuksi nimetty
osoitelappu sisältää tiedot, jotka tarvitaan mahdollisimman luotettavan kuljetuksen
takaamiseksi. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun
käyttö 2013.)

Standardisoidun kolliosoitelapun voi ottaa käyttöön mikä tahansa yritys, jolla ei ole
yhteistä selkeää kolliosoitelappukäytäntöä käytössään. Jotkut isommat yritykset
käyttävät omia, usein samaan standardiin perustuvia osoitelappuja, joissa on otettu
yrityksen erityistarpeet huomioon. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun
kolliosoitelapun käyttö 2013.)

Standardikolliosoitelapusta löytyvät seuraavat tiedot:


Mistä -kenttä (pakollinen)



EDI -tiedonsiirtomerkintä (valinnainen)



Päivämäärä (valinnainen)



Minne -kenttä (pakollinen)



Kuljetusohjeet (valinnainen)



SSCC (pakollinen)



Lähetys/Tilaus -tunniste (valinnainen)



Kolliluku (pakollinen)



Paino (pakollinen)



Viivakoodi ja sovellustunnus + SSCC (pakollinen)

(Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - Standardoidun kolliosoitelapun käyttö 2013.)

3.5

SSCC -koodin käyttö

SSCC on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään kuljetus- ja/tai
varastointiyksikön tunnistamiseen. GS1 on kehittänyt SSCC -koodin vastaamaan
päivittäis- ja erikoistavarakaupan tarpeisiin. Koodi on suunniteltu niin, että sitä voidaan
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hyödyntää

kaikissa

toimitusketjun

vaiheissa

ja

erilaisissa

käyttökohteissa.

(Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö (2013.)

SSCC -koodia voidaan käyttää alihankkijoiden ja tuotteiden valmistajien toimesta
tuotannon- ja varastonhallintaan, sekä asiakirjojen teon ja muiden toimintojen
helpottamiseen. SSCC -koodin sisältävä viivakoodi voidaan liittää jo tuotantolinjalla
muodostettuihin tuotepakkauksiin. Tavarankuljettaja voi käyttää SSCC -koodia sekä
sisäisesti, että yritysten välisessä tavaroiden jäljittämisessä ja valvonnassa. Koodit
luetaan tavaran vastaanotossa ja luettuja tietoja verrataan tietojärjestelmässä oleviin
tietoihin siitä, mitä piti saapua. Näin ollen tavaran jäljitettävyys paranee huomattavasti
siten, että aina kun kolli lastataan autoon tai siitä pois, viivakoodi luetaan ja tieto tästä
menee suoraan tietojärjestelmään. Mikäli lähetys hukkuu tai menee vahingossa väärään
paikkaan, sen jäljitys on huomattavasti helpompaa kun on tieto siitä, missä kohtaa se on
poikennut reitiltään. Tässä säästetään huomattavasti aikaa ja rahaa. Samalla kun
viivakoodeja luetaan, kuljetusliike näkee mitä tavaraa ja kuinka paljon on tulossa
keskusvarastolle, josta tavarat lähtevät taas määränpäähänsä. Tällöin osataan varautua
heti oikealla määrällä kalustoa, jotta tavarat saadaan mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti määränpäähänsä. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö
2013.)

Kuvio 9 SSCC -koodin muodostus (SSCC 2013)

Esimerkki SSCC -koodista:
(00) 1 64YYYYYYY 0000001 T

00 = Sovellustunnus (käytetään aina kun SSCC sijoitetaan GS1-viivakoodiin)
1= Laajennustunnus (vapaavalintainen luku 0-9 väliltä)
64YYYYYYY= GS1 yritystunniste (7- tai 9-numeroa pitkä, voi olla myös 6 numeroa)
0000001= Sarjanumero (suositellaan juoksevaa numerointia)
T= Tarkistusnumero (lasketaan modulo 10 laskentasäännön mukaan, GS1:n nettisivuilta
löytyy myös tarkistusnumerolaskuri)
(Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 2013.)
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Kuten kuvioista 9 nähdään, SSCC -koodin edessä olevaa sovellustunnusta tarvitaan vain
viivakoodia käytettäessä tai SSCC -koodia välitettäessä. Se on aina 00, ja kertoo että
kyseessä on sarjatoimitusyksikkö. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin
käyttö 2013.)

SSCC -koodin muodostaa osapuoli, joka muodostaa yksilöitävän kuljetusyksikön.
Koodi muodostetaan laajennustunnuksella, jonka avulla kasvatetaan SSCC -koodin
numerointikapasiteettia. Laajennustunnus on arvoltaan 0–9, jonka yritys voi itse päättää.
Laajennustunnuksen jälkeen laitetaan yritystunnus jonka GS1 Finland myöntää
yrityskohtaisesti.

Sarjanumeroksi

suositellaan

juoksevaa

numeroa.

Viimeiseksi

numeroksi lasketaan tarkistusnumero. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC
koodin käyttö 2013.)

SSCC -koodi voidaan esittää myös RFID-tunnisteena, jolloin SSCC -koodin lukemiseen
ei tarvita fyysistä näkyvyyttä. EPCGlobal on kehittänyt EPC -standardin (Electronic
Product Code) tuotteiden ja kuljetusyksiköiden tunnistamiseen. Tätä standardia
käytetään RFID -tekniikassa (Radio Frequency Identifier) siten, että RFID-tunnisteella
on tallennettu kuljetusyksikön tunnistustiedot. (Kuljetusyksiköiden tunnistaminen SSCC koodin käyttö 2013.)

Kuvio 10 EPC-96 SSCC -koodin ja GS1 SSCC -viivakoodin tietojen vastaavuus (Kuljetusyksiköiden
tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 2013.)

Kuviossa 11 on nähtävänä RFID-tunniste.
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Kuvio 11 Esimerkki RFID-tunnisteesta (RFID-kuva 2013)

SSCC -koodin käyttö toimitusketjussa:


Ketjun edellinen toimija lähettää seuraavalle ensin tiedon (esim. DESADV sanoma) ja sitten tuotteen. Lähetystiedot perustuvat lastausvaiheen tietoon, eivät
oletukseen, mitä piti lastata.



Tieto - liittyen mm. tilaukseen, laskutukseen, kuittaukseen tai poikkeamaan välitetään sähköisessä muodossa (EDI) läpi koko ketjun.



Tavarantoimittaja tuottaa SSCC:n, jota hyödynnetään läpi koko ketjun sekä
yritysten sisäiseen ohjaukseen että koko toimitusketjun hallintaan.



Tavaran vastaanottaja vertaa vastaanotettua tavaraa ja siitä luettua viivakoodia
ennakkoon saapuneeseen tietoon. Kuittaukset, laskut, poikkeamaraportit jne.
perustuvat näiden kahden tiedon vertaamiseen.



SSCC luetaan aina tuotteen siirtyessä organisaatiorajojen yli. Koodi voidaan
lukea myös yrityksen sisäisen ohjauksen tarpeita varten.



SSCC -koodi säilyy koko logistisen yksikön elinkaaren ajan samana. Elinkaari
päättyy jos logistiseen yksikköön tehdään sisältöön vaikuttavia muutoksia
(lisätään, vähennetään tai muuten muutetaan sisältöä). Tällöin logistiselle
yksikölle tulee antaa uusi SSCC -koodi.

(Kuljetusyksiköiden tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 2013.)

Yritys tarvitsee GS1-yritystunnisteen käyttääkseen SSCC -koodia, tunnisteita myöntää
GS1

Finland

Oy.

myöntämismaksusta

Yritystunniste
ja

on

vuosittaisesta

tunnistaminen - SSCC koodin käyttö 2013.)

maksullinen

ja

käyttömaksusta.

sen

hinta

koostuu

(Kuljetusyksiköiden
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4.1

Yrityksen sähköinen liikennöinti

Sähköisen liikennöinnin aloittaminen

Nykyteknologian avulla sähköisen liikennöinnin aloittaminen ei ole kallista eikä
vaikeaa.

Kynnys

siirtyä

sähköiseen

liikennöintiin

tulee

ennakkoluuloista,

tiedonpuutteesta ja siitä että sen luullaan vaativan jotain erityisosaamista. Tietenkin
alkuun on hyvä turvautua ammattilaisten puoleen ja palveluidentarjoajat auttavat tässä,
jolloin on mahdollista aloittaa minimikustannuksilla ja minimiosaamisella sähköinen
tiedonsiirto. Sähköisen liikennöinnin aloittamiseen ei vaadita muuta kuin internetyhteys ja päätelaite. Päätelaitteena toimii yleensä tietokone, mutta on myös mahdollista
asentaa ohjelma mobiililaitteelle joka on varustettu internet-yhteydellä. (Miten aloittaa
logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013.)

Yritykset ovat erilaisia, joten ei ole kaikille yhtä ja samaa parasta ratkaisua aloittaa
sähköinen liikennöinti. Tässä korostuu yrityksen tämänhetkinen tilanne ja erityisesti
tulevaisuuden suunnitelmat noin viiden vuoden päähän. Silloin kun yrityksellä on selvä
suunta minne se on kehittymässä, löytyy oikea ratkaisu helposti.
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Kuvio 12 Sähköisten ratkaisujen vertailua siirrettävän tiedon ja yhteyskumppaneiden määrän suhteen (Miten
aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013)

Kuviossa 12 on kolme eri vaihtoehtoa tiedonsiirtoratkaisuista. Kaikkein kallein
vaihtoehto on sanomaliikenne. Se tulee kysymykseen silloin, kun siirrettäviä tietoja
ja/tai kumppaneita on paljon. Tällöin kustannus sanomaa tai kumppania kohti
muodostuu kohtuulliseksi. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen
2013.)

Pienellä kumppani- tai tapahtumamäärällä logistiikkapalvelutarjoajan verkkosivut ja
portaaliratkaisut ovat edullisia, helppokäyttöisiä eivätkä kokonaiskustannukset nouse
liian suuriksi (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013).

Näiden kahden ratkaisun väliin asettuu palvelukeskusratkaisu, jossa sähköinen toiminta
ulkoistetaan haluttuun mittaan saakka ja oman osaamisen ja resurssien tarve pienenee
samassa suhteessa. Toisaalta kustannukset kasvavat, joten tämän vaihtoehdon
valinnassa tulee olla selvillä yrityksen toiminnankustannuksista ja resursseista.
Palvelukeskusratkaisu

tarjoaa

vastapainoksi

huolettomuutta

ja

skaalautuvuutta

kuljetusasiakkaan tarpeisiin. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen
2013.)
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4.2

www -käyttöliittymäratkaisu

Logistiikkapalveluntarjoajan portaalin tai verkkosivujen sähköisiä palveluita voidaan
käyttää edellä mainittujen perusvalmiuksien kautta. Verkkosivujen ja portaalien avulla
kuljetusasiakas

pystyy

lähettämään

kuljetukseen

liittyvät

tietonsa,

kuten

kuljetustilauksen ja rahtikirjan, kuljetusyritykselle sähköisesti sekä usein myös
seuraamaan

lähetyksensä

tilaa.

(Miten

aloittaa

logistiikkatietojen

sähköinen

lähettäminen 2013.)

Verkkopalveluiden kautta on mahdollista tulostaa standardin mukainen rahtikirja ja
kolliosoitelappu annettujen tietojen mukaan täytettynä. Mikäli kuljetuksen tilaaja ei ole
tavaran

lähettäjä,

tulee

rahtikirja

toimittaa

lähettäjälle

kuljettajan

mukana

toimitettavaksi. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013.)

Monet

kuljetusyritykset

tarjoavat

asiakkailleen

mahdollisuuden

lähettää

kuljetusdokumentteja tai seurata lähetyksiä. Esimerkiksi Logistiikka-yritysten Liiton ja
kuljetusyritysten portaali tarjoaa tällaista palvelua (Kuljetustilaus.fi 2013).

Kuljetustilaus.fi -portaalin avulla asiakkaan on mahdollista tehdä sähköinen
kuljetustilaus usealle Logistiikkayritysten Liiton jäsenyritykselle. Jotta asiakas saisi
sähköisen tai tulostetun rahtikirjan, tulee yrityksen rekisteröityä palveluun asiakkaaksi
ja hyväksyä käyttöehdot. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen
2013.)

Verkkosivustojen

ja

portaalien

käyttö

tapahtuu

siten,

että

asiakas

syöttää

kuljetusyrityksen nettisivuilta löytyvään lomakkeeseen tiedot lähetyksestä, ja lähettää
sen kuljetusyrityksen järjestelmään. Tämän jälkeen sitä on mahdollista käsitellä
sähköisesti.

Monet

kuljetusyritykset

tarjoavat

sähköisiä

palveluita

omilla

verkkosivuillaan niin sopimusasiakas- kuin avoimena palveluna. (Miten aloittaa
logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013.)

Kuljetusyritykset tarjoavat myös sähköisiä kuljetuksen seurantapalveluita joko niin, että
asiakas voi seurata lähetystä kuljetusyrityksen verkkosivujen kautta, tai sitten asiakas
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saa viestin lähetyksen tilasta. Lähetyksen seurantaan vaaditaan rahtikirjan numero tai
lähetysviite. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013.)

4.3

Palvelukeskusratkaisu

Palvelukeskusratkaisujen tarjonta on Suomessa vielä vaatimatonta ja alkuvaiheessa.
Tämä johtuu ainakin osittain suomalaisesta toimintakulttuurista, jossa toimintojen
ulkoistaminen ei ole kovin laajamittaista, vaan kaikki toiminnot halutaan toteuttaa
omassa organisaatiossa. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen
2013.)

Kuljetusasiakkaan kannalta on hyödyllistä, että palvelukeskuksen kautta voi olla
yhteydessä useisiin kuljetusyrityksiin ja uusien liittymien ja rajapintojen toteuttaminen
on nopeaa ja helppoa. Kuljetusasiakkaan omaa rajapintamäärittelyä ei siis välttämättä
tarvitse tehdä kokonaan uudelleen ja monet yritykset liittävätkin palvelukeskusratkaisun
olemassa

olevaan

ERP-järjestelmäänsä.

Palvelukeskus

tarjoaa

usein

myös

muunnospalveluita, jolloin asiakkaan omassa tiedostomuodossa olevat dokumentit
muunnetaan standardin mukaisiksi (EDIFACT tai XML) sanomiksi. Palvelu
mahdollistaa myös rahtikirjojen, kolliosoitelappujen ja lavalappujen tulostamisen.
Palvelun

mukana

asiakas

saa

aina

viimeisimmät

versiot

standardisoiduista

dokumenttipohjista. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen 2013.)

Palvelukeskusratkaisu

on huomattavasti kalliimpi kuin www-ratkaisu, mutta se on

paljon monipuolisempi ja kattavampi käyttäjälle. Samalla palvelukeskuksen ohjelma on
räätälöitävissä juuri asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kauppahuone Harju Oy on
ottamassa tämän kyseisen ratkaisun käyttöön. (Miten aloittaa logistiikkatietojen
sähköinen lähettäminen 2013.)

4.4

Omia

Oma ohjelmisto tai järjestelmä

ohjelmistotoimittajia

kuljetusdokumenttien

laatimiseen,

tulostamiseen

ja

lähettämiseen on Suomessa tarjolla useita. Ohjelmistoratkaisut voivat olla itsenäisiä
yhden tai useamman toiminnon sovelluksia tai modulaaristen ohjelmistojen osia.
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Modulaariset, sähköisiin kuljetusasiakirjoihin liittyvät ohjelmistot, ovat usein myös
toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) osia. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen
lähettäminen 2013.)

Siirryttäessä omaan toiminnonohjaus- tai logistiikanhallintaohjelmistoon, projektiin
liittyy usein myös yrityksen toimintatapojen uudenlleenarviointia ja mahdollisia
toimintaprosessien uudistamisia. Toimintaprosessien analysointi ja muutos ovat tarpeen,
jotta sähköisestä järjestelmästä saadaan irti kaikki parhaat mahdolliset edut.
Tehokkuutta ja synergioita pyritään löytämään mm. integroimalla kuljetus- ja
toiminnanohjausratkaisut myynnin, tilaustenkäsittelyn ja taloushallinnon, kuten
laskutusjärjestelmien, kanssa. (Miten aloittaa logistiikkatietojen sähköinen lähettäminen
2013.)

Kuljetusasiakkaan tarvitsema ratkaisu sähköisten logistiikkatietojen lähettämiseen ei siis
ole kovinkaan monimutkainen. Kuljetustilauksen lähetystietoihin (rahtikirja), sekä
esimerkiksi lähetyslistaan tarvittavat tiedot ovat saatavissa yrityksen myynti- ja ERPjärjestelmistä. Kuljetusten seuranta- ja kuittaustiedot, joita logistiikkaoperaattori
toimittaa yritykselle, tulisi edelleen integroida edellä manittuihin järjestelmiiin mm.
laskutuksen ja toiminnanohjauksen tukitiedoiksi. Kehittyneemmissä järjestelmissä
voidaan seurantatietojen avulla valvoa ja analysoida myös toimitusten täsmällisyyttä ja
laatua (virheet

ja poikkeamat).

lähettäminen 2013.)

(Miten aloittaa logistiikkatietojen

sähköinen
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EDI-Soft

5.1

Yrityksen taustat


Perustettu vuonna 1997 Norjassa



Toimintaa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Romaniassa



Yli 7000 asiakasta ja yli 260 000 tulostusta joka päivä



Pohjoismaiden suurin kuljetustenhallintayritys



Liikevaihto vuonna 2011 noin 8,9 milj. euroa



Yli 220 kuljetusliikettä tuettuna

(Tietoa EDI-Softista 2013.)

EDI-Softin palvelu kattaa kaikki kuljetuspalvelujen pakettikortti- ja rahtikirjamallit
(myös CMR ja VAK), EDI-sanomat, raportit, integraatiot, skannaukset ja seurannan
sekä tiedon yhteen keräävän portaaliratkaisun. Myös tullausratkaisu on olemassa. (EDISoftin ppt-esitysmateriaali 2013.)

Edi-Softilta on mahdollista saada neljä eri tuotetta:


Consignor




Consignor ScanApp




Skannausratkaisu viivakoodeille

Consignor portal




Pakettikorttien ja rahtikirjojen tulostus, EDI, toimitusketjun hallinta

Seuranta, raportointi, statistiikka

Tulostusmateriaalit ja tulostimet

(EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013.)

Asiakas päättää, mitkä tuotteet hän yrityksen käyttöön haluaa. Kauppahuone Harju
Oy:lle tulee käyttöön Consignor, Consignor portal sekä EDI-Softin tulostimet ja
tulostusmateriaalit. Consignor ja Consignor portal kuuluvat samaan vuosittaiseen
lisenssimaksuun, eikä ohjelman päivityksistä tai muusta sellaisesta tarvitse maksaa
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mitään muuta vuosittaisen lisenssimaksun lisäksi. Tulostimet ja materiaalit maksavat
ylimääräistä. (Henriksen 2013.)

5.2

Consignor

Consignor-ohjelmisto tukee yli 220 kuljetusliikettä, erilaisia kuljetusdokumentteja, EDIformaatteja sekä omia dokumentteja ja EDI-sanomia. Siinä on erittäin hyvä, joustava ja
täysin

käyttäjän

muokattavissa

oleva

käyttöliittymä.

Consignor-ohjelmiston

toiminnallisuudet ovat erittäin kattavat. Sen avulla saa tehtyä kolliosoitelaput sekä
rahtikirjat liitteineen (kirjeet, paketit, monipaketit, lavat, kappaletavarat, palautukset
ym.).

Toiminnallisuuksiin

kuuluu

myös

nopea

tulostus

(automaattinen/semiautomaattinen/manuaalinen), lähetysten konsolidointi, lähetysten
hintatiedot/laskenta, custom-kuljetusliikkeet, eri lähetyspiste- ja lähettäjäprofiilit,
osoitehallinta sekä sähköposti- ja SMS-ilmoitukset rahdin vastaanottajalle. Tämän
ratkaisun ylläpidosta vastaa palvelunostava yritys omalla serverillään. (EDI-Softin pptesitysmateriaali 2013.)

Kuvio 13 Consignorin alkunäkymä (Henriksen 2013)

Kuviossa 13 näkyy Consignor-ohjelmiston alkuruutu. Tällä hetkellä oikean puoleisissa
sarakkeissa on Kauppahuone Harju Oy:n eli lähettäjän tiedot ja vasemman puoleisiin
kenttiin syötettäisiin vastaanottajan tiedot. Kaikkia vastaanottajan tietoja ei tarvitse
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syöttää, riittää kun syöttää "My orders" -kohtaan keruuluettelon numeron ja Consignor
osaa automaattisesti täyttää kaikki vaadittavat kentät vastaanottajan tiedoista. Tämän
jälkeen ei tarvitse muuta kuin syöttää kollin paino tai lavan mitat ja painaa print. Mikäli
yrityksellä on käytössä Consignor ScanApp, on mahdollista saada keruuluetteloita,
missä on viivakoodi. Viivakoodi luetaan joko mobiililaitteeseen asennetulla ohjelmalla,
tai sitten erikseen EDI-Softilta saatavalla viivakoodinlukijalla. Kun "My orders" kenttä
on valittuna ja viivakoodi luetaan, Consignor-ohjelmisto automaattisesti täyttää kaikki
vaadittavat kentät vastaanottajasta. (Henriksen 2013)

Consignorissa on mahdollista laittaa kaikki oman yrityksen käyttämät kuljetusliikkeet
yhden installaation alle. Eli sieltä voi tällöin jakaa eri kuljetusliikkeet vastaamaan
tiettyjen varastojen kuljetuksista. (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013.)

Kuvio 14 Esimerkki kuljetusliikkeiden jakamisesta
eri varastoille (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali
2013)

Kuviossa 14 on näkyvillä esimerkki varastojen jaoista. Tässä Suomen kuljetukset ovat
kohdan "Bosch Rexroth Finland" alla ja samanlaiset listat kuljetusliikkeistä löytyy
"Bosch Rexroth Sweden" ja "Bosch Rexroth Norway" alta, omien maidensa
kuljetusliikkeillä varustettuna.
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5.3

Consignor portal

Consignor portal on web-portaaliratkaisu ja ns. "heti käyttövalmis". Sen ominaisuuksiin
kuuluvat mm. lähetysdatan tehokas julkaisujärjestelmä, tehokas raportointi ja seuranta,
kaikki yrityksen lähetysdata samassa paikassa, helppo käytettävyys ja 24h toimivuus.
Ylläpidosta vastaa EDI-Soft. (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013.)

Kuvio 15 Lähetysraportointi Consignor portaalista (Henriksen 2013)

Kuviosta 15 nähdään sarakkeittain: koska lähetys on lähtenyt, kuka lähetti, kenelle
lähetti, tilausnumero, rahtinumero, määränpää, hinnat yms. Consignor portaalin kautta
yritys voi seurata lähetyksiä ja tehdä tästä erinäisiä statistiikkoja. Esimerkiksi mikäli
yrityksellä on usean kuljetusliikkeen kanssa sopimus, voi lähetysten hintoja,
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toimitusvarmuutta, toimitusnopeutta yms seurata. Näin ollen Consignor portaalilla voi
kilpailuttaa kuljetusyrityksiä. Portaalilla voi myös seurata eri myyjien tuottavuutta.
Kauppahuone Harju Oy:lla on ympäri Suomea muutama myyntihenkilö, joilla on omat
myyntipiirit vastuullaan. Mikäli heidän tulostaan haluttaisiin seurata, myyjälle tehtäisiin
oma tunnuksensa portaaliin samalla tavalla kuin lisättäisiin uusi kuljetusyrittäjä, ja
tällöin aina kun hänen myymänsä tuotteet lähetetään ne näkyvät järjestelmässä.
Seurannasta voisi tarkkailla esim. kuukausitasolla myyjien tehokkuutta myynnin
määrällä. Samalla nähdään, minne tuotteita menee kaikkein eniten jolloin mahdollisesti
voitaisiin panostaa sille alueelle enemmänkin ja samalla pyrkiä parantamaan
huonommin myyvien alueiden myyntiä. (Henriksen 2013.) Taulukossa 3 on esitettynä
eri kuljetusliikkeiden kuljetusten määrä vuositasolla.

Taulukko 3 Lähetysmäärätaulukko vuositasolla mitattuna (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013)
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Kuvio 16 Yksittäisen lähetyksen seurantaruutu (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013)

Kuviossa 16 on selkeä näkymä rahdin kuljetustapahtumista (rahdista luetaan aina
viivakoodi kun se lastataan ja puretaan), mitä on lähetetty, montako kollia ja kollien
painot ym. Tämän avulla on helppo lähteä jäljittämään rahtia, mikäli se sattuu matkan
varrella katoamaan, sillä listassa lukee tarkasti, missä siitä on viimeksi luettu
viivakoodi.

5.4

Consignor ScanApp

ScanApp on ilmainen ratkaisu lähetyksen tarkempaan seurantaan. Ohjelma toimii joko
mobiiliversiona tai tietokoneella käyttäen erillistä viivakoodinlukijaa. Mobiiliversio
käyttää viivakoodin lukemiseen puhelimen tai tabletin kameraa. Ohjelma tukee Applesekä Android-järjestelmiä. Se on helppo asentaa ja käyttää. Kuviossa 17 on
mobiililaitteella tai tietokoneella luettava viivakoodi. (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali
2013.)
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Kuvio 17
2013)

viivakoodi

(Viivakoodi

Kuvio 18 Lähetyksen seuranta mobiiliversiossa (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013)

Kuviossa 18 on esitettynä lähetyksen seuranta mobiililaitteella tai tabletilla.

5.5

Tulostusmateriaali ja tulostimet
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EDI-Soft toimittaa yrityksen tarpeiden mukaiset tulostimet, ja tulostusmateriaalit. EDISoft takaa toimittamiensa materiaalien ja laitteiden 100 prosenttisen yhteensopivuuden
omien laitteidensa sekä kuljetusliikkeiden kanssa. Kuviossa 19 on esimerkki EDI-Softin
tulostinmallista. (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013.)

Kuvio 19 Tulostinlaitteiston malli esimerkki (EDI-Softin ppt-esitysmateriaali 2013)
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Pohdinta

Opinnäytetyössä tutkittavasta prosessista voidaan todeta, että siirtyminen vanhoista
paperimallisista kuljetustilauksista sähköisiin on pitkä ja huolellista suunnittelua vaativa
prosessi, niin yrityksen sisällä, kuin myös palveluntarjoajan kanssa. Vaikka prosessin
etenemissuunnitelmat ovat teoriassa yksinkertaisia, ne eivät todennäköisesti ole sitä
toteutusvaiheessa. Silloin tällöin tulee komplikaatioita ja aikataulut venyvät. Tärkeintä
kuitenkin on, että yhteys palveluntarjoajaan säilyy ja informaatiovirta prosessin kulusta
on jatkuva. Kaikesta pyritään aina suoriutumaan aikataulujen mukaisesti, mutta jos tulee
jotain ongelmia, pitää pysyä kärsivällisenä. Mikäli yritys painostaa ns. puolivalmiin
ohjelman toimintaan laittamista, ei tästä seuraa muuta kuin lisää harmeja. Se mikä
aikataulun venymisen takia menetetään, säästetään kärsivällisyydellä, jolloin yritys saa
täysin toimivan ohjelmiston, ilman pitkiä huoltokatkoja, jotka niin ikään oltaisiin voitu
välttää odottamalla ohjelman valmistumista.

Yrityksen, joka on siirtymässä sähköisiin kuljetustilauksiin, tulee pohtia tarkoin oman
yrityksensä volyymeille sopivaa ratkaisua sopivalta palveluntarjoajalta. Kauppahuone
Harju Oy:n tapauksessa EDI-Soft on tähän juuri oikea ratkaisu. Samalla lisenssillä
yritys saa erittäin kattavan ohjelmiston vuosittaisine päivityksineen. Lisäksi ohjelmisto
integroidaan

omaan

vanhaan

varastonhallintaohjelmaan

Proteukseen.

Tällöin

henkilöillä, jotka ovat käyttäneet samaa ohjelmaa yli 15 vuotta, ei tule olemaan
ongelmia ohjelman käytössä. Consignor vain "kaappaa" tiedot Proteuksesta ja lähettää
samalla tiedot kuljetusliikkeelle sähköisesti, mikä puolestaan tehostaa huomattavasti
Kiitolinjan toimintaa. Tämä siksi, että kun Kiitolinja tietää, mitä tavaraa yrityksestä on
heidän keskusvarastolleen lähtemässä ja kuinka paljon, he osaavat varautua oikealla
määrällä ajoneuvoja, jolloin lähetykset saadaan lähtemään ajallaan ja ilman ylimääräisiä
kustannuksia (liian monta/vähän ajoneuvoja odottaa keskusvarastolla). Uskon että
tämän uuden ohjelmiston avulla, kunhan siitä opitaan ottamaan kaikki hyöty irti, esim.
kuljetustenseuranta vuositasolla, Kauppahuone Harju Oy saa maksimoitua oman
tuottonsa ja pystyy täten kasvamaan yrityksenä.

Kävin vierailulla EDI-Softilla, koska ohjelman tulo oli aikataulusta myöhässä. Oli
omasta mielestäni onni, että näin kävi, koska pääsin käymään EDI-Softilla Tampereella
ja sain niin paljon enemmän irti ohjelmasta ja sen ominaisuuksista kuin mitä olisin
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saanut selville esim. heidän nettisivuiltaan. Minulle pidettiin oma yksityisluento
norjalaisen ohjelman kehittäjän kanssa englanniksi. Sain kysyä mitä mieleeni tuli ja hän
vastasi mielellään. Samalla hän näytti ohjelmasta aina hieman ylimääräistäkin, mitä en
olisi osannut kysyä. Asenne, millä minut otettiin siellä vastaan ja kuinka
yhteistyöhaluisia he olivat teki vaikutuksen. Kaiken lisäksi mielestäni heidän
ohjelmistonsa on aivan ylitse muiden ja luulenpa, että yritys tulee kasvamaan
räjähdysmäisesti,

varsinkin

nyt,

kun

Suomessakin

siirrytään

sähköisiin

kuljetustilauksiin. EDI-Softilla vieraillessani kuulin myös, että esim. Norjassa heidän
postilaitoksensa Bring ei suostu hyväksymään yrityksiltä muita kuin sähköisiä
asiakirjoja ja pakettikortteja. Tämä sai minut tajuamaan, kuinka paljon jäljessä olemme
oikeasti muita Pohjoismaita tässä asiassa.

Oman opinnäytetyöni tapauksessa ohjelmiston käyttöönottoprosessi aloitettiin ennen,
kuin olin päättänyt aiheeni ja siirtymisprosessi jatkuu vielä tämän työn jälkeenkin.
Kaiken kaikkiaan EDI-Soft on pysynyt kustannusarvion rajoissa ja ohjelmaan
siirtyminen on aivan loppusuoralla tällä hetkellä. EDI-Soft haluaa varmistaa ohjelman
täydellisen toimivuuden, ennen kuin se otetaan käyttöön. Jään mielenkiinnolla
odottamaan tuloksia siitä, miten tämä uusi ohjelmisto vaikuttaa Kauppahuone Harju
Oy:öön ja myös kuljetusyritys Kiitolinjan toimintaan.
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