Suoratoimituksilla lisäät
verkkokauppasi myyntiä
ja kannattavuutta.

Maailman menestyneimmät
verkkokaupat perustuvat
malliin, jossa tavara liikkuu
valmistajalta suoraan
asiakkaalle. Näin valikoimaa
voidaan laajentaa
kasvattamatta varastoon
sidottua pääomaa.
Suoratoimitus tavarantoimittajilta kuluttajille tai yrityksille on Suomessakin nopeasti
laajeneva verkkokaupan myyntimalli. Tällä tarkoitetaan toimituksia, jotka lähtevät
tavarantoimittajalta suoraan verkkokaupan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, ilman että verkkokauppias itse käsittelee tuotteita.
Suoratoimitusmallin tavoite on kasvattaa myyntiä laajentamalla verkkokaupan
tuotevalikoimaa lisäämättä varastoon sidottua pääomaa. Useimmat maailman
menestyneimmistä verkkokaupoista käyttävät suoratoimituksia osana toimitusketjuratkaisujaan. Ne eivät omista tuotteita mutta tarjoavat myyntikanavan, joissa
vahvuus on suuri tuotevalikoima ja sen houkuttelema verkkokaupan asiakasvirta.
Tavarantoimittajalle luonnollisin tapa siirtyä verkkokauppaan on ryhtyä suoratoimittajaksi, jolloin verkkokauppiaat toimivat vastaavalla tavalla jälleenmyyjinä
kuin kivijalkakaupassakin. Näin ollen suoratoimitusmalli onkin oiva ratkaisu myös
tavarantoimittajalle. Tukeutumalla suoratoimitusmalliin saa koko tuotevalikoiman
jälleenmyyjille myytäväksi.

Suoratoimitusten hyödyt
Suoratoimitusmallilla verkkokauppias voi laajentaa omaa tuotevalikoimaansa kasvattamatta
omia varastointikustannuksiaan. Se mahdollistaa
myös niiden tuotteiden myymisen, joiden kysyntää
on vaikea arvioida. Esimerkiksi isojen kodinkoneiden kuljettaminen useaan kertaan on kallista,
joten suoratoimitusten hyödyt on helposti
laskettavissa.

Suoratoimitusmallin ilmeisistä hyödyistä huolimatta sen laajentumisen hidasteena ovat usein tavarantoimittajan järjestelmien puutteet, suurtöiset
järjestelmäintegraatiot tai B2B-kauppaa varten
rakennettu logistiikka. Kykyjä verkkokauppiaan
nimissä loppuasiakkaille tehtäviin lähetyksiin ei
aina ole.

Esimerkki suoratoimitusten kustannushyödyistä
Tavaran toimittaja
Perinteinen
toimitusketju

Varastointi:

Sidottu pääoma +20 €
Vastaanotto, hyllytys,
keräily, lähetys

Kuljetus:

Sidottu pääoma +10 €
Lastaus, siirto, purku

Tavaran toimittaja

Suoratoimitus

Varastointi:

Sidottu pääoma +20 €
Vastaanotto, hyllytys,
keräily, lähetys

• Verkkokauppias voi laajentaa
tuotevalikoimaa ilman omaan varastoon
sitoutunutta pääomaa.

• Verkkokauppiaan kassavirta paranee,
hän maksaa vain myydyistä tuotteista.

• Mahdollisuus testata uusia tuotteita ja
tuoteryhmiä.

• Alhaisemmat toimitusketjun kustannukset.
• Tavarantoimittaja saa koko valikoimansa
myyntiin verkkokauppakanaviin lisäten
liikevaihtoa.

Verkkokauppa
Varastointi:

Sidottu pääoma +20 €
Vastaanotto, hyllytys,
keräily, (pakkaus), lähetys

Kuljetus 50 €
Jakelu kotiinkuljetuksella

Kustannus
100 €

Verkkokauppa
Kuljetus 50 €

Jakelu kotiinkuljetuksella

Kustannus
70 €

Asiakaskokemus
haltuun suoratoimituksissa
Kun kauppias hyödyntää suoratoimitusmallia,
verkossa tapahtuva tilaus voi jakautua
useampaan eri toimitukseen.
Asiakaskokemuksen parantamiseksi onkin
tärkeää kertoa tilauksen jakautumisesta

useampaan toimitukseen ja toimittaa lähetystunnuksien tiedot asiakkaalle, jotta hän voi
halutessaan seurata lähetyksen kulkua itse.
Jos lähetykset saadaan jakeluverkkoon samanaikaisesti, ne ovat myös vastaanottajalla noudettavissa pääsääntöisesti samaan aikaan.

Verkkokauppa huolehtii
asiakaspalautuksista
Verkkokauppias vastaa pääsääntöisesti toimitusten lisäksi asiakaspalautuksista. Kustannuksista
huolimatta siitä on myös hyötyä kauppiaalle.
Asiakaspalvelun on mahdollista seurata kaikkia
tehtyjä lähetyksiä ja tehdä tarvittaessa muutoksia.
Toimituksen mukana toimitettavat dokumentit,
kuten lähetteet ja kuljetusasiakirjat, ovat aina
myyjän eli verkkokauppiaan nimissä. Vaikka
noutamattomia lähetyksiä on yleensä hyvin
vähän, prosessimielessä nekin on syytä huomioida. Postin kautta tehty palautus saapuu
sopimuksen mukaiseen paikkaan ja noutamattomat paketit lähettäjätietojen mukaiseen
osoitteeseen. Näin ollen onkin tärkeää että
lähettäjätiedoissa näkyy verkkokauppiaan

varasto tai muu osoite, johon noutamattomat
lähtykset halutaan ohjata. Asiakaspalautuksia
varten olisi suotavaa laittaa lähetyksen sisään
myös erillinen asiakaspalautuskortti, jolla oikea
osoite varmistetaan. Mitä yksinkertaisemmat
ohjeet pystytään asiakkaalle antamaan,
sen parempi.
Suoratoimitusmallin käyttöönotossa verkkokauppiaan täytyy huomioida, että varastolle
palautuu tuotteita, joita siellä ei normaalisti
varastoida. Myyntikelpoiset tuotteet voidaan
myydä myymälän kautta tai verkkokaupassa
yksittäisinä alennustuotteina.

ESIMERKKEJÄ
VERKKOKAUPPAA TUKEVISTA
POSTIN PALVELUISTA
Varastointi- ja
kuljetuspalvelut

Tavaroiden toimitus
ja palautukset

Toimitusten
yhdistely ja jakelu

Posti Glue

Tuoteosaaminen
kauppiaan avuksi
Hyvät tuotetiedot lisäävät myyntiä. Tavarantoimittaja voi myös itse tarjota ratkaisua siitä,
miten tuotteet sijoitellaan kauppiaan hierarkiaan
ja mitkä ovat keskenään ryhmiteltäviä tuotteita.
Hyviin tuotetietoihin kuuluvat selkeät ja laadukkaat tuotekuvat. Yksinkertaisin tapa tarjota kuvia
on tallentaa ne tavarantoimittajan sivuille, joista
verkkokauppias voi ne kopioida. Kuvat tulee
tarjota siten, että ne on helppo yhdistää tuotenumeroon esimerkiksi valmiina linkkeinä.

Teknisten tuotetietojen julkaisua voi helpottaa
tarjoamalla tuotetiedot sanaparilistana, jossa
on otsikko ja sen arvo esimerkiksi: Käyttöjännite 220V, Paino 6 kg. Tällöin ne on helppo
lisätä tuotetekstiin leipätekstinä tai taulukkona.
Tuotetekstien ja kuvien lisäksi tavarantoimittaja
voi tarjota kauppaiden käyttöön myös käyttöohjeita, teknisiä dokumentteja ja tuotelinkkejä.
Kun kaikki tuotetiedot noudattavat samaa
rakennetta, niiden julkaisu helpottuu verkkokaupassa.

Tietojärjestelmistä kilpailuetua
Silloin kun verkkokauppaan liitettyjä varastoja
on vähän tai tavarantoimittajissa on vain pieniä
muutoksia, järjestelmien väliset integraatiot voi
toteuttaa suorina ns. point-to-point yhteyksinä.
Point-to-point -yhteyksien rakentaminen tulee
kuitenkin verkoston kasvaessa kalliiksi sekä liittymien rakentamisen että ylläpidon näkökulmasta.
Posti toimii tavarantoimittajien ja verkkokauppiaiden välissä operaattorina, jolloin vältytään
point-to-point -yhteyksien rakentamiselta.
Suoratoimitusmallin hyötyjä on vaikea saavuttaa
jos kumppaniverkoston laajentaminen on kallista.
Tärkeää onkin huomioida uuden kumppanin

käyttöönotosta muodostuvat kustannukset
– uusi kumppani tulee liittää olemassa olevaan
myyntikanavaan, jolloin minimoidaan käyttöönoton kustannukset.
Verkkokauppiaalle helpoin toimintatapa on
liittää verkkokauppa Postin palveluun, jolloin
tuotteiden saatavuustiedot voidaan pitää ajan
tasalla ja tilaukset saadaan nopeasti eteenpäin.
Tavarantoimittaja voi puolestaan aloittaa extranet-tyyppisellä ratkaisulla, jossa tuotteita ja
tilauksia käsitellään manuaalisesti. Integraation
hyödyt ovat ilmeiset kun toimitusmäärät kasvavat.
Posti tarjoaa tähän valmiin palveluratkaisun.

Monikanavaista kauppaa
Monikanavainen kauppa hyödyntää koko toimitusketjuansa asiakkaidensa palvelemiseen. Kuluttajaa kiinnostavat tuotteen hinta, valikoima ja
ostamisen helppous. Monikanavaisen kaupan
toimitusketjun keskeisiä osia ovat myymälät ja niissä olevat tuotteet, keskusvarasto sekä suoratoimittajat. Palveluprosessissa myymälöillä on keskeinen
rooli verkkokaupan tilausten ja palautusten käsittelyssä. Verkkokauppa taas toimii myymälöiden
myyntikanavana. Monikanavaisten myymälöiden

rooli on kaksijakoinen - toisaalta ne ovat verkkokaupalle vastaavia kuin suoratoimittajat ja toisaalta taas ne ovat suoratoimitusten noutopisteitä, jolloin ostaja voi hoitaa verkkokaupan tilauksen
noutamisen yhteydessä myös myymäläasiointinsa.
Hyvin toteutettu prosessi ja sitä varten suunniteltu informaatioratkaisu mahdollistavat myynnin kasvun, asiakaspalvelun parantamisen
ja tyytyväiset asiakkaat.

Vinkit suoratoimitusmallin
rakentamista varten:
1. Sovi yhtenäiset käytännöt kumppaneittesi
kanssa ja niin oman palvelulupauksesi pitäminen helpottuu. Nopeat toimitukset myös suoratoimituksissa lisäävät verkkokaupan myyntiä.

4. Panosta tuotetiedon hallintaan. Tavarantoimittaja auttaa kauppiasta tarjoamalla tuotteista
hyvät tuotekuvaukset kun taas verkkokauppiaan
täytyy huolehtia helposta julkaisuprosessista.

2. Ota järjestelmäkehityksessä huomioon, että
kumppaneita on useita. Silloin uuden kumppanin liittäminen omaan toimintaan on helpompaa ja käyttöönoton kustannukset jäävät
alhaisemmaksi.

5. Verkkokauppiaana suunnittele huolellisesti asiakaspalautusten ja noutamattomien lähetysten
käsittely ja niiden edelleen myynti.

3. Suunnittele lähettäminen siten, että lähetykset eri verkkokauppojen kuljetusasiakirjoilla
ja lähetteillä sujuvat vaivattomasti. Sama
koskee tilausten pakkaamiseen käytettyjä
materiaaleja.

6. Sovi kumppanisi kanssa käytännön asiat käyttöönoton yhteydessä: laskutus (yksittäisiä
laskuja vai koontilaskuna) sekä takuuasioiden ja
korvausten käsittely.

Lisää myyntiä Posti Glue-palvelulla
Posti tarjoaa myynnin kasvattamiseen verkkokauppiaat ja tavarantoimittajat yhdistävän
Posti GLUE-palvelun. Tilaus-, toimitus- ja tuotetietojen välittämiseksi kaupan osapuolet liittyvät
toisiinsa yhdellä integraatiolla, jolloin kumppaniverkostona laajentaminen on helppoa ja nopeaa.

posti.fi/verkkokauppa

Toimivampi verkkokauppa.
Sujuvampi arki.

