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ME helpotamme
AsiOitA
 

Symbrio helpottaa ostoja ja tehostaa laskujen 
käsittelyä. Symbrio auttaa asiakkaitaan vähen-
tämään kustannuksia ja hallintoon kuluvaa aikaa. 
Symbrion ratkaisun avulla aloitus sujuu nopeasti 
ja helposti.

Yhteydenotto Symbrioon on kulujen 
vähentämisen ensimmäinen vaihe.

Johan Ouchterlony, toimitusjohtaja Symbrio



SYMBRIO 
oSto 

SYMBRIO 
KoNSUltoINtI 

tehoStaa   
laSKUJeN KÄSIttelYÄ
– Vähennä laskutukseen kuluvaa aikaa  

ja varmista, että teiltä laskutetaan  

oikea hinta.

maKSImoI INVeStoINNIN 
– tuemme kaikissa käyttöönoton  

vaiheissa, jotta aloitus sujuu  

nopeasti ja helposti.

YhDIStÄÄ taVaRaNtoImIttaJaN  
Ja lIIKetoImINtaJÄRJeStelmÄN
– symbriolla on suuri ja kasvava verkosto

tavarantoimittajia sekä yhteyksiä  

useimpiin markkinoilla oleviin  

liiketoimintajärjestelmiin.

helpottaa oStoJa
– Huolehdi siitä, että ostatte aina

halvimmalla sekä säästätte aikaa ja  

minimoitte hallinnon.

SYMBRIO 
laSKUtUS 

SYMBRIO 
tIeto 

VÄHENtÄKÄÄ 
KUlUJaNNe

” Symbrion avulla vähennätte kustannuksia ja  
hallintoon kuluvaa aikaa.”

 
 

Miksi Symbrio?
– Paljon kokemusta sähköisestä kaupankäynnistä

– Kaikkien ostojen ja laskujen käsittely samassa järjestelmässä

– Suuri ja koko ajan kasvava tavarantoimittajaverkko

– Erittäin käyttäjäystävällinen järjestelmä

– Verkkopohjainen ratkaisu, joten laitteiden tai ohjelmistojen  
   asennusta ei tarvita 

– Täydentää liiketoimintajärjestelmää.



MitEN toImINtaNNe
sujuu?

OlIKO MOnEn KYSYMYKSEn VaSTauS ”EI”? 
EI HuOlTa, ETTE OlE aInOITa. 
– me VoImme aUttaa YRItYStÄNNe!

   Raha
- Tilaatteko aina sopimustavarantoimittajaltanne?  KYllÄ EI
 
- Vertaatteko aina hintoja tilausta tehdessänne?  KYllÄ EI      
 
- Tiedättekö kuinka suuri osa tilauksista tehdään  
   faksilla, puhelimella tai haetaan liikkeestä?   KYllÄ EI 
 
- Onko yrityksellänne tehokkaat käytännöt toimituslaskujen  
   käsittelyyn?   KYllÄ EI

- Tarkistatteko aina, että laskutettu hinta ja sovittu  
   hinta täsmäävät?  KYllÄ EI
- Kun ryhdytte käymään keskusteluja tavarantoimittajienne  
   kanssa, tiedättekö tarkalleen, mitkä tuotteet tilasitte  
   edellisellä sopimuskaudella, jotta saatte neuvoteltua parhaan  
   mahdollisen sopimuksen?  KYllÄ EI
 

   aIKa 
- Onko yrityksellänne nopea ja yksinkertainen tapa verrata eri  
   tavarantoimittajien hintoja?   KYllÄ EI
 
 
- Tiedättekö, mitä jokainen materiaalien hakukerta maksaa?   KYllÄ EI 
 
- Tiedättekö, miten paljon aikaa kuluu eri toimittajille soittamiseen  
   tilauksen tekemiseksi tai puhelimessa jonottamiseen?  KYllÄ EI 

   ValVoNta 
- Onko yrityksellänne seurantakäytäntöjä, joilla varmistatte,  
   että saatte oikean määrän tilaamaanne materiaalia oikeaan  
   aikaan ja vahingoittumattomana?   KYllÄ EI 
 
- Tiedättekö, kuinka paljon ostatte tiettyä tuotetta tai kuinka  
   suuren määrän ostatte kokonaisuudessaan tietyltä toimittajalta?  KYllÄ EI 

Aivan rehellisesti



– Meidän toimintaamme varten symbrio on markkinoi-

den paras tuote prosessitukeen, hintojen vertailuun ja 

laskujen tarkistukseen. siinä on myös hyvät seuranta-

mahdollisuudet ja tilastot. Yksi päähyödyistä on laskui-

hin liittyvien siirtokustannusten pieneneminen. Lisäksi 

Symbrion käyttöönotto sujui nopeasti ja

helposti.
 
Mats Björkman, Ostopäällikkö, Eltel Networks

– symbrio (PiA) on tehokas järjestelmä, joka tukee hy-

vin Peabia rakennusmateriaalien tilaamisessa. järjes-

telmän käyttöönotolla on ollut tärkeä asema ostoihin 

liittyvien prosessien parantamisessa.

stefan Björck, Ostopäällikkö, PEAB

– Asennamme tuhansia erilaisia tuotteita päivässä

paikallisille asiakkaille. siksi valitsimme symbrion,

joka tukee ammattimaista tuotteiden ja hintojen  

käsittelyä. symbrion avulla projektipäällikkömme on 

helppo käsitellä tilauksia ja todistaa laskut. Myös  

työntekijämme arvostavat tätä työkalua. Symbrio 

antaa meille mahdollisuuden ohjata ostoja aktiivisesti 

valituille tavarantoimittajille ja valikoimiin.

Lars Korduner, Ostojohtaja, Bravida

ME VALitsiMME  
SYmbRIo 



Helpottaa ostoja

”Huolehdi siitä, että ostatte aina 
halvimmalla sekä säästätte aikaa ja  
minimoitte hallinnon.” 

SYMBRIO oStoN aVulla VOIT:
– Ostaa aina oikeaan hintaan

– Ohjata ostoja sopimustavarantoimittajille

– Kilpailuttaa tavarantoimittajat jokaisen tilauksen  
   yhteydessä ainutlaatuisen hintavertailutoiminnon avulla

– Tarkistaa yhden järjestelmän avulla kaikkien tavarantoimittajien  
   varastotilanteen ennen tilausta

– Minimoida villit ostot

– Hallita ostokäyttäytymistä

– Hallita tavarantoimittajia ja sopimuksia

– neuvotella paremmat tavarantoimitussopimukset 
   täydellisten tilastojen avulla

SYMBRIO 
oSto

SYmbRIo oSto oN tIlaUS- Ja SopImUSmoDUUlI, 
JoKa tUKee YRItYKSeNNe tIlaUSpRoSeSSIa.

– Tilaaminen ja tilausten käsittely

– Sopimusten käsittely

– Tavarantoimittajaluettelo

– Tavaroiden vastaanotto

– Tilausten kulku

– Hintavertailu

– Ostotilastot

– Mobiiliratkaisut

LUETTELO 

oNlINe!



Tehostaa laskujen käsittelyä

”Vähennä laskutukseen kuluvaa aikaa ja 
varmista, että teiltä laskutetaan  
oikea hinta.”

SYMBRIO laSKUtUKSeN aVulla VOIT:
– Vähentää laskujen käsittelyyn kuluvaa aikaa

– Maksaa laskut ajallaan

– Välttyä muistutuksilta ja koroilta

– Saada laskun todistettua ja tiliöityä etukäteen

– Tietää, missä päin organisaatiota laskut sijaitsevat  
   ja välttyä paperien käsittelyltä

– Tarkistaa laskutetun hinnan ja sovitun hinnan automaattisesti

– Hallita ja seurata laskuja paremmin ja helpommin

SYMBRIO 
oSto

SYMBRIO 
laSKUtUS 

SYmbRIo laSKUtUS oN laSKUmoDUUlI, JoKa tUKee YRItYKSeNNe 
laSKUJeNKÄSIttelYpRoSeSSIa.

– Sähköinen laskujenkäsittely

– Verkkopohjainen todistuskulku

 – Joustava todistaminen

 – Haettava laskuarkisto

 

– Ostolaskujen ja sopimushintojen yhtenevyys

 – lähetysluettelon ja toimitettujen  
    tuotteiden yhtenevyys

– Esitiliöidyt laskut

– Sähköiset laskut



SYMBRIO 
tIeto
Yhdisää tavarantoimittajan ja 
liiketoimintakjärjestelmän

aSIaKaS
 HINNASTO

 TILAUSTEN

 VAHVISTUS

 AVISOINTI

 LASKU

taVaRaNtoImIttaJa

SYmbRIo
- VALVONtA
- MuuNtO
- ARKistOiNti
- tuKi

” Symbriolla on suuri ja kasvava verkosto 
tavarantoimittajia sekä yhteyksiä useimpiin 
markkinoilla oleviin liiketoimintajärjestelmiin”

taVaRaNtoImIttaJIeN YhDIStÄmINeN 
Symbriolla on suuri ja koko ajan kasvava tavarantoimittajaverkko.  

Valitsette itse, mitä tavarantoimittajia haluatte käyttää.

lIItÄNtÄ lIIKetoImINtaJÄRJeStelmIIN 
Symbrio täydentää liiketoimintajärjestelmäänne. Meillä on liitännät  

useimpiin markkinoilla oleviin liiketoimintajärjestelmiin ja luomme teille 

liitännän helposti ja nopeasti.

SÄhKöINeN VIeStIeNKÄSIttelY (eDI) 
Symbrion sähköinen viestipalvelu käsittelee kaikkia markkinoilla olevia  

formaatteja (esim. EDIFa CT, XMl, tekstitiedostot, tulostinvirrat, skannaus 

jne.). Symbrio käsittelee suuria määriä viestinsiirtoja päivittäin (tilaukset, 

tilausvahvistukset, toimitusavisoinnit ja laskut). Käsittelemme myös  

tavarantoimittajien kuvasto- ja hintatiedostot, jotta näette sovitut  

hinnat järjestelmässä. Symbrio vastaa järjestelmän viestiliikenteen toi-

minnasta ja valvonnasta. Tavarantoimittajat yhdistetään järjestelmään 

EDI:n, verkkoportaalin, punchoutin jne. kautta.



SYMBRIO 
tIeto

Maksimoi investoinnin

SYMBRIO 
KoNSUltoINtI

ALkAA 

hetI!

”Tuemme kaikissa käyttöönoton vaiheissa,  
jotta aloitus sujuu nopeasti ja helposti”

Symbrio tarjoaa ostoihin ja laskujen käsittelyyn liittyviä konsulttipalveluja. läh-

demme liikkeelle teidän tarpeistanne ja projektipäällikkömme huolehtivat siitä, 

että aloitus on helppoa ja nopeaa. Järjestelmän käyttö on helppo oppia ja tarjo-

amme koulutusta, jonka avulla voitte hyödyntää kaikkia järjestelmän toimintoja. 

Symbrio huolehtii järjestelmän toiminnasta, joten teidän ei tarvitse huolehtia 

tekniikasta tai hallinnasta. Sen sijaan voitte keskittyä siihen, missä olette par-

haita. Symbrio tarjoaa tukea kysymyksiin ja ongelmiin sekä muokkaa järjestelmän 

teidän toimintaanne sopivaksi.
 

    oStoIhIN Ja laSKUJeN KÄSIttelYYN lIIttYVÄt KoNSUlttIpalVelUt

– Tarveanalyysi   – Tuki ja käyttö 

– Projektinjohto  – Järjestelmäintegraatio

– Koulutus   – Järjestelmäkehitys.net

Kun olette päässyt alkuun Symbrion kanssa, huomaatte varmasti lisää tehos-

tamismahdollisuuksia. Symbrio tarjoaa työkalut näiden alueiden tunnistamiseen, 

olipa sitten kyse kalliista ostokäyttäytymisestä organisaatiossa, epävarmoista 

tavarantoimittajista tai sopimuksista, joita ei noudateta. Symbriolla on paljon 

osaamista ostoalueelta ja konsulttimme auttavat teitä mielellään.

aUtamme aSIaKKaItamme SeURaaVISSa aSIoISSa:
– Ostokäyttäytymisen analysointi

– Tehokkaan sähköisen ostamisen edellytysten analysointi

– Tavarantoimittajasopimusten analysointi ja säästömahdollisuuksien tunnistaminen

– Menestyksekkäiden sopimusneuvottelujen perusta

– Syventävä koulutus kehittyneistä tilastotoiminnoista

– Täydennyskoulutus käyttäjille ja hallinnolle



helppoUS

laajoja asennuksia ei tarvita, sillä kaikki tapahtuu Symbrion verkkosivu-

jen kautta. Tärkeät tavarantoimittajanne on jo liitetty Symbrioon, ja ne 

on helppo yhdistää yritykseenne, joten voitte tehdä ostoksia heti.

ammattImaISUUS

Projektipäällikkömme ottavat kokonaisvastuun ja huolehtivat siitä, että 

aikataulu ja kustannukset pysyvät sovittuina.

INNoStUNeISUUS

Seuraamme aina tapahtumia tarkasti taataksemme, että kaikki sujuu 

odotustenne mukaan. Olemme huomioineet, että odotuksenne Sym-

briota kohtaan ovat korkealla. Sitä niiden tuleekin olla.

SYmbRIoN lIIKetoImINtapRoSeSSI

nOPEaSTI alKuun 
SYmbRIoN aVUlla

 

 

1. TARVEANALYYSI

2. ESITTELY

3. TARJOUKSEN ESITTELY 
    JA SOPIMUS

4. PROJEKTINJOHTO 
    JA KOULUTUS

5. SEURANTA 
     JA KEHITYS

OTA  
EnsimmäinEn 
AskEL kOhTi  
piEnEmpiä  
kUsTAnnUksiA
–  ota YhteYS
SYmbRIooN!



”Jos yritys voi vähentää ostokustannuksiaan  
viidellä prosentilla tilaamalla halvimmasta  
paikasta, 4 miljoonalla eurolla tilaava yritys  
säästää vuodessa 200 000 euroa”.

”Jos paperilaskun käsittelykustannukset vähenevät  
20 eurosta 2 euroon siirryttäessä sähköiseen 
laskunkäsittelyyn, 10 000 laskua käsittelevä  
yritys säästää vuodessa 180 000 euroa”.



Symbrio ab Sweden   Stockholm   symbrio.se
 Symbrio aS Norway   Oslo   symbrio.no
 

symbrio.com

STOCKHOlM
OSlO


