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Asiakaskokemuksen 
muodostumisessa palvelun tai 
tuotteen lisäksi tärkeää on prosessi, 
jolla palvelu tuotetaan asiakkaalle. 
Asiakaskokemus ei muodostu 
pelkästään ostohetkellä tai 
myymälässä, vaan se rakentuu 
kaikkien niiden kosketuspisteiden 
kautta, joissa asiakas on tekemisissä 
brändin kanssa. Siksi hyvän 
asiakaskokemuksen tuottamiseksi 
kokemusta pitää tarkastella 
kokonaisvaltaisesti, alkaen heti 
ensimmäisestä kontaktista brändiin 
tai tuotteeseen ja huomioiden kaikki 
kosketuspisteet asiakkuuden 
elinkaaren aikana. Tällä tavalla on 
mahdollista tuottaa asiakaskokemus, 
joka ei pelkästään täytä asiakkaan 
odotuksia, vaan parhaimmillaan 
ylittää odotukset.

Koska uusista digitaalisista 
ratkaisuista on nopeasti 
muodostunut osa asiakkaan arkea ja 
esimerkiksi mobiililaitteet kulkevat 
jatkuvasti kuluttajien mukana, myös 
odotukset palveluita kohtaan ovat 
muuttuneet. Palveluiden nopea 

digitalisoituminen aiheuttaa kaikilla 
toimialoilla uudenlaista painetta 
asiakaskokemuksen kehittämiseen. 

Odotukset asiakaskokemukselle 
syntyvät paitsi aikaisemmista 
kokemuksista yrityksen tai sen 
kilpailijoiden palveluiden 
käyttämisestä, mutta myös toisten 
toimialojen brändien tuottamista 
palvelukokemuksista.

Asiakaskokemuksen kehittäminen 
vaatii pitkäjänteistä työtä. Jotta 
digitaalisia ratkaisuja voidaan aidosti 
hyödyntää paremman 
asiakaskokemuksen tarjoamiseksi, 
on pohjatyö oltava tehtynä. Hyvä 
asiakaskokemus edellyttää 
uskottavaa ja merkityksellistä 
brändiä sekä toimivia 
liiketoimintaprosesseja taustalle.

Asiakkaiden osallistaminen 
palveluiden kehittämiseen on 
ehdottoman tärkeää, sillä 
asiakaskokemus on pohjimmiltaan 
asiakkaan oma subjektiivinen 
kokemus palveluiden käyttämisestä. 

Johdanto
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Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
riittävän syvällinen ymmärtäminen 
voidaan varmistaa vain 
osallistamalla palvelun 
loppukäyttäjät prosessiin. 
Palveluiden kehittämisen 
yhteydessä syntyvää 
asiakasymmärrystä voidaan 
hyödyntää myös kehitysprojektin 
jälkeen uusien palveluiden tai  
tuotteiden kehittämisessä. Datan ja 
asiakastiedon hyödyntäminen 
ovatkin avain uniikkeihin palveluihin 
ja tuotteisiin, jotka vastaavat 
asiakkaiden vielä 
tiedostamattomissa oleviin 
tarpeisiin.

Tulevaisuudessa asiakastiedon 
kerääminen ja ennen kaikkea sen 
reaaliaikainen hyödyntäminen 
tulevat olemaan keskeisessä roolissa 
modernin asiakaskokemuksen 
tarjoamisessa. Esimerkiksi tekoälyn 
hyödyntäminen personoitujen 
palveluiden tarjoamiseen vaatii 
vankkaa asiakasdataa pohjalle. Suuri 
tietomäärä voi johtaa jopa harhaan, 

ellei tietomassojen 
korkealaatuisuutta ole varmistettu 
asiakasdataa rikastettaessa 
esimerkiksi verkkokäyttäytymisestä 
kertovalla datalla. Suuren 
asiakastietomassan analysointi voi 
paljastaa myös uudenlaisia tarpeita 
ja käyttäytymismalleja, jotka 
huomioimalla yritykset voivat 
saavuttaa erityistä kilpailuetua.
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Moderni asiakaskokemus kaupan alalla
Erityisesti kuluttaja-asiakkaiden arki ja ostokäyttäytyminen on vahvasti digitalisoitunut mobiililaitteiden 
myötä. Esimerkiksi kansainvälinen verkkokauppa on kasvattanut osuuttaan verkko-ostamisen yleistyessä 
lähes viidenneksellä vuoteen 2017 verrattuna.

Erityisesti kuluttaja-asiakkaiden arki 
ja ostokäyttäytyminen on vahvasti 
digitalisoitunut mobiililaitteiden 
myötä. Niiden mukana kuluttajat 
kantavat verkkoa, mediaa ja 
yhteisöpalveluita jatkuvasti 
mukanaan. Tämä muokkaa 
kuluttajien odotuksia palveluita 
kohtaan kaikilla toimialoilla. Siksi 
myös kaupan alalla asiakkaiden 
odotukset palveluita kohtaan ovat 
nopeassa muutoksessa. Esimerkiksi 
kansainvälinen verkkokauppa on 
kasvattanut osuuttaan Suomessa 
verkko-ostamisen yleistyessä lähes 
viidenneksellä vuoteen 2017 
verrattuna.

Muuttuvat odotukset vaikuttavat 
väistämättä myös siihen, miten 

kuluttajat kokevat käyttämänsä 
palvelut. Kuluttajien odotusten 
ennustaminen ja täyttäminen on 
haasteellisempaa kuin ennen, sillä 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
eri toimialojen brändit on tuotu 
samalle alustalle. Tämä muodostaa 
uudenlaisia odotuksia eri 
toimialoille. Kuluttajat odottavat 
korkeatasoista palvelua, olivat he 
ostamassa ruokaa, elintarvikkeita 
tai teknologiaa.

Yksi vähittäiskaupan murroksista on 
elintarvikkeiden 
verkkokauppamyynnin yleistyminen, 
joka on tapahtunut Suomessa vasta 
melko hiljattain. Käyttötavaroita sen 
sijaan on totuttu tilaamaan 
huomattavasti kauemmin. Siksi 

odotuksia myös elintarvikkeiden 
verkkokaupoille on muodostunut 
kuluttajien mielessä jo pitkän aikaa.

Pelkästään päivittäistavarakaupan 
tarjoama kauppakassin 
ostomahdollisuus verkossa ei riitä 
täyttämään asiakkaiden odotuksia. 
Kuluttajat odottavat yhtä vaivatonta 
tilaus- ja toimitusketjua kuin 
esimerkiksi verkkokauppajätti 
Amazon tai ketterä startup Wolt 
tarjoavat.
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Kuluttajat odottavat 
vastinetta antamalleen 
tiedolle

Kuluttajat ovat usein valmiita 
maksamaan hyvästä palvelusta. 
Hyvästä palvelusta ei makseta enää 
vain rahalla, vaan tiedolla. Nuori 
sukupolvi on valmis jakamaan 
itsestään tietoa esimerkiksi 
yhteisöpalveluiden 
hyödynnettäväksi.

Asiakastiedon kerääminen on 
edellytys asiakaskokemuksen 
kehittämiseen ja modernien 
digitaalisten palveluiden 
tarjoamiseen. Esimerkiksi mainosten 
tai tuotesuositusten personointi 
vaatii aitoa ymmärrystä asiakkaasta 
ja hänen tilanteestaan. Muutoin 
päädytään pahimmillaan tarjoamaan 
reklamaatiohetkellä samaa tuotetta 
sen sijaan, että hyvitettäisiin 
tilannetta hyvällä palvelulla. 
Kaikkikanavaiseen 
asiakaskokemukseen siirtyvä 
moderni kuluttaja odottaa 

brändeiltä tilannetajua myös 
digitaalisessa ympäristössä. 

Kuluttajat odottavat jakamansa 
asiakastiedon tulevan 
hyödynnetyksi kaikissa 
kohtaamispisteissä ostopolullaan. 
Tämä kohdistaa samoja odotuksia 
niin kivijalkamyymälöihin kuin 
verkkokauppoihin. Avainsanoina 
onnistuneeseen ja moderniin 
asiakaskokemukseen ovat aito 
kaikkikanavaisuus sekä kyvykkyys 
hyödyntää kerättyä tietoa 
asiakkaista palveluiden 
tuottamisessa. 
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Asiakaskokemuksen kehittäminen
Viisi askelta parempaan asiakaskokemukseen



Minimivaatimus hyvälle 
asiakaskokemukselle on odotuksien 
täyttäminen kaikissa asiakkaan ja 
brändin kohtaamis- ja 
vuorovaikutuspisteissä. Siksi 
asiakaskokemuksesta on 
rakennettava yhtenäinen. 
Mainosten, verkkokaupan, mobiilin, 
myymälän sekä tukipalveluiden 
viestien on oltava yhtenäisiä ja 
niiden on vastattava asiakkaan sen 
hetkisiin tarpeisiin. Yhtenäinen ja 
oikea-aikainen viestintä vahvistaa 
myös brändimielikuvaa, mikä tuo 
tutkitusti liiketoimintahyötyä.

#1 Luo valmiudet 
asiakaskokemuksen 
kehittämiseen

Moderni ja kaikkikanavainen 
asiakaskokemus vaatii taustalle 
toimivat liiketoimintaprosessit ja 
tietojärjestelmät. Esimerkiksi 
reaaliaikainen varastotieto sekä 
keskusvarastoilla että toisissa 
ketjuliikkeissä on kriittistä, jotta 
asiakasta voidaan palvella hänen 

etsiessään haluamansa tuotteen 
ostopaikkaa. Kun tieto yhdistetään 
monikanavaisuuteen, voi asiakas 
etsiä tarvitsemaansa tietoa 
mobiilissa, verkkokaupassa tai 
myymälässä asioidessaan. Hyvä 
asiakaskokemus on jäävuoren 
huippu, jonka pinnan alta löytyy 
systemaattinen panostus 
liiketoimintakyvykkyyksien ja 
kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämiseen, usein ketterin 
menetelmin. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen 
parantaa asiakastyytyväisyyttä vain 
jos perusasiat ovat kunnossa. 
Asiakkaiden kasvaneet odotukset  
johtavat nopeasti pettymykseen, 
mikäli sovellukset eivät tue hänen 
tarpeitaan. Kaikkikanavaisuus 
edellyttää yhtenäisyyttä esimerkiksi 
valikoiman ja maksutapojen 
suhteen. Asiakkaan näkökulmasta 
ostoprosessissa ei pitäisi olla 
eroavaisuuksia, kun hän hankkii 
haluamansa tuotetta 
verkkokaupasta tietokoneeltaan tai 
mobiilisovelluksesta.

8

Askeleet parempaan 
asiakaskokemukseen
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#2 Rakenna 
asiakaskokemuksesta 
yhtenäinen

Mobiilin ansiosta nykyasiakkailla on 
lähes aina pääsy tarvitsemaansa 
tietoon. Tämä on nostanut 
asiakkaiden odotuksia palveluiden ja 
tuotetietojen saatavuuden suhteen. 
Kuluttajat turhautuvat nopeasti, 
mikäli heidän käyttämänsä palvelu 
ei toimi tai jos he eivät pääse käsiksi 
tarvitsemaansa tietoon helposti 
muutamassa sekunnissa.

Kuluttaja ei saisi törmätä ostopolulla 
tilanteeseen, jossa hän joutuu 
liikkumaan eri kanavien välillä 
saavuttaakseen haluamansa. 
Liikkuminen kanavien välillä on 
perusteltavissa vain, jos kanavien 
yhdistely rikastaa asiakkaan 
kokemusta. Asiakaskokemuksen 
tulisi olla yhtenäinen, eikä asiakkaan 
pitäisi joutua muistamaan, mitä 
ominaisuuksia eri kanavissa on.

Esimerkiksi vaatekaupan kohdalla 

tämä voi tarkoittaa sitä, ettei 
asiakas voi hankkia kaikkia 
haluamiaan tuotteita 
verkkokaupassa vaan joutuu 
hankkimaan osan tuotteista 
myymälästä. Vastaavanlainen 
ristiriita syntyy, mikäli asiakas haluaa 
maksaa ostoksensa verkkopankin 
kautta, joka onnistuu selainnäkymän 
kautta, mutta ei 
mobiilisovelluksessa.

Asiakaskokemuksen 
digitalisoituminen asettaa odotuksia 
myös fyysisiin kanaviin, kuten 
myymälöihin. Siksi 
asiakaskokemuksen digitalisaatio 
kannattaa huomioida myös 
modernin kivijalkamyymälän 
suunnittelussa. Myymälöihin 
tehtävien muutosten tai uusien 
konseptien  skaalaaminen on 
perinteisesti kallista kun on 
kyseessä laaja ja monimuotoinen 
myymäläverkosto. Siksi digitaalisten 
palveluiden sulauttamista 
myymäläkokemukseen kannattaa 
lähteä miettimään myös perinteisen 

konseptien ulkopuolelta. Tämä voi 
tarkoittaa verkkokaupan ja kivijalan 
vahvempaa sulauttamista 
monikanavaisuudesta kohti 
kaikkikanavaista asiakaskokemusta. 
Digitaalisilla sisällöillä voidaan 
rikastaa myymäläkokemusta, ja 
kustannustehokkaasti auttaa 
asiakasta ostosten valinnassa tai 
tuoda laajempi valikoima saataville. 
Tähtäimessä on niin tyytyväinen 
asiakas kuin suurempi ostoskorin 
arvo.
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#3 Vahvista 
brändimielikuvaa

Merkityksellisiksi kipuavat brändit 
lohkaisevat merkittävästi 
suuremman asiakasosuuden. 

Asiakaskokemuksen kehittäminen 
tarjoaa mahdollisuuden myös 
brändimielikuvan parantamiseen. 
Kuten asiakaskokemuksen, myös 
brändimielikuvan kehittäminen 
tuottaa liiketoimintahyötyjä ja 
asiakasuskollisuutta. Asiakkaat, joilla 
on on vahva tunneside brändiin, 
reagoivat aktiivisemmin tarjouksiin. 
He ovat myös  ostohalukkaampia, 
kuin asiakkaat, joilla ei ole vahvaa 
tunnesidettä brändiin. 

Tutkimukset brändimielikuvan 
vaikutuksista todistavat, että 
asiakaskokemusta kehittäessä on 
huomioitava kaikki brändin 
kohtaamispisteet pelkän 
ostoprosessin sijaan. Viestin tulee 
olla yhtenäinen koko asiakkaan 
ostopolun ajan aina mainoksista 
tilaukseen ja toimitukseen saakka – 
unohtamatta oston jälkeistä kanta-
asiakkuutta tai tukipalveluja. Mitä 
pidemmän elinkaaren tuotteista on 
kyse, sitä tärkeämpää asiakkaan 
elinkaaren arvon kasvattaminen on.
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#4 Hyödynnä asiakastietoa

Minimivaatimus onnistuneelle 
asiakaskokemukselle on kuluttajan 
odotuksiin vastaaminen, mutta 
varsinainen kilpailuetu 
asiakaskokemuksesta syntyy, kun 
asiakkaalle pystytään tarjoamaan 
yllättäviä positiivisia kokemuksia, tai 
uusia uniikkeja palveluita joilla 
onnistutaan vastaamaan 
asiakkaiden piileviin tarpeisiin. 

Asiakkaat antavat itsestään suuren 
määrän tietoa ostopolkunsa aikana. 
Erityisesti nuoremman sukupolven 
kuluttajat odottavat yritysten 
hyödyntävän asiakastietoa 
palvellakseen tarpeita paremmin.

Esimerkiksi ruoan verkkokaupassa, 
josta kuluttaja voi tilata itselleen 
ruokakassin, kuluttaja ei aina saa 
haluamaansa mikäli tuotteen 
varastotilanne on muuttunut 
tilauksen ja toimituksen välillä. 
Tällöin verkkokaupan täytyy joko 
valita kuluttajan kauppakassiin 
korvaava tuote, tai jättää tuote 

#5 Ylitä odotukset 
palkitsemalla

Palkitseminen on tehokas keino 
asiakaskokemuksen parantamisessa. 
Tyyppiesimerkkejä palkitsemisesta 
ovat vaikkapa  pitkäaikaisten 
palveluntilaajien tai aktiivisimpien 
verkkokauppa-asiakkaiden 
palkitseminen ilmaistuotteilla tai 
lisäalennuksilla. Tärkeintä 
asiakassuhteen palkitsemisessa on 
huomioida palkinnon arvo asiakkaan 
arvoon nähden.

kokonaan hankkimatta. Jatkuva 
asiakaskokemuksen kehittäminen 
vaatii kykyä kerätä ja hyödyntää 
tarkkaa tietoa asiakkaan arvoista ja 
mieltymyksistä. Tietoa tarvitaan, 
jotta ruokakaupan keräilylista voisi 
tietää, syntyykö kuluttajalle 
suurempi arvo siitä, että esimerkiksi 
lihatuote on luomua tai sopivassa 
marinadissa.

Esimerkiksi hyvin agressiivisesti 
uusasiakashankintaa tekevät 
yritykset saattavat joskus tarjota 
uusille asiakkaille nykyasiakkaita 
suurempia lisäetuja. Näin 
nykyasiakkaan näkökulmasta voi olla 
jopa kannattavampaa purkaa 
asiakassuhde ja aloittaa se 
uudelleen. Riskinä on, että asiakas 
aloittaa uuden asiakassuhteensa 
tällöin kilpailijan kanssa koettuaan 
pettymyksen. 
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Asiakaskokemuksen 
tulevaisuus
Uusien trendien tunnistaminen on edellytys modernin 
asiakaskokemuksen rakentamiselle. Uudet innovaatiot 
mahdollistavat paremman asiakasymmärryksen lisäksi uusia 
palvelumalleja ja -tapoja. 



Miten uudet innovaatiot 
mullistavat 
asiakaskokemuksen?

Uudet teknologiat mahdollistavat 
uusia tapoja palvella asiakkaita. 
Uusien teknologioiden ansiosta 
yrityksillä on mahdollisuus tehdä 
paremmin perusteltuja 
liiketoimintapäätöksiä ja 
toimenpiteitä, sillä ne pystyvät 
käsittelemään tietoa tehokkaammin 
ja reagoimaan reaaliaikaisesti. Siksi 
myös asiakaskokemuksen 
kehittäminen voi nykyään perustua 
laajempaan tutkimustietoon ja 
massadataan sekä vauhdittua 
koneoppimisella. Tietoon perustuva 
ja luovuutta hyödyntävä 
asiakaskokemuksen kehittäminen 
on kannattavaa, sillä tulokset ja 
hyödyt ovat paremmin 
ennustettavissa.

Big Data - paljasta uusia 
käyttäytymismalleja 
asiakastiedon avulla

Suuren asiakastietomassan 
uudelleen käsittely ja analysointi voi 
paljastaa uudenlaisia 
käyttäytymismalleja tai 
mieltymyksiä. Asiakastieto ohjaa 
asiakaskokemuksen kehittämistä 
uudella tavalla. Kuluttajat ovat 
valmiita antamaan tietoa 
ostokäyttäytymisestään paremman 
palvelun takaamiseksi, joten tietoa 
kerätessä asetetaan odotuksia 
palvelun kehittämiseen. Dataan 
perustuva asiakaskokemuksen 
kehittäminen vaatii aikaa ja ennen 
kaikkea korkealaatuista tietomassaa. 
Ostokäyttäytymisestä on oltava 
riittävästi tietoa käyttäytymismallien 
löytämiseksi, jotta johtopäätökset 
ovat riittävän luotettavia.

Massatiedon hyödyntäminen 
mahdollistaa kustannussäästöjä 
sekä markkinoinnin tehostamisen. 
Jäsenneltyyn ja analysoituun 
dataan pohjautuen rakennetaan 
usein ensin segmentointia ja 
säännöstöä, jolla digitaalisia sisältöjä 
kohdennetaan paremmin. Viime 
vuosina massatietoon on ollut yhä 
enemmän tarjolla kyvykkyyksiä 
jolla tekoäly ja koneoppinen 
voi tuoda aivan uudenlaista 
monimuotoisuutta ja nopeutta 
kokemuksen kehittämiseen. 
Silti merkittävä osuus näistä 
mahdollisuuksista on vielä 
hyödyntämättä.
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Tekoäly - tarjoa personoitu 
asiakaskokemus

Tekoälyn kehittyminen on 
mahdollistanut useita uusia 
sovellutusalueita liiketoiminnassa. 
Tekoäly ja koneoppiminen 
mahdollistavat paitsi 
asiakaskokemukseen vaikuttavia 
tehokkaampia 
liiketoimintaprosesseja älykkään 
automaation myötä, mutta myös 
aitoja parannuksia 
asiakasrajapinnassa.

Esimerkiksi koneoppimisen ansiosta 
verkkosivujen asiakaspalvelijarobotit 
voivat auttaa asiakkaita  entistä 
paremmin chatissa tai puhelimessa. 
Kuvantunnistuksella voidaan 
vaikkapa mahdollistaa 
verkkokaupan hakutoiminnon 
laajentamisen perinteisestä 

tekstihausta kuvaan pohjautuvaan 
tunnistukseen asiakkaalle korvaavaa 
tuotetta haettaessa. Ranskalainen 
vähittäiskauppaketju on yhdistänyt 
tekoälyä ja pelillistämisen 
mekaniikkaa personoidun 
kokemuksen rakentamiseen.  
Saksalainen verkkokauppajätti on 
puolestaan onnistunut 
vähentämään merkittävästi 
asiakaspalautusten määrää tekoälyä 
hyödyntämällä. 

Tekoäly mahdollistaa aikaisemmin 
käsitellyn tiedon laajemman 
hyödynnettävyyden ja syventää 
kuluttajaymmärrystä. Näin 
algoritmien avulla koneoppiminen 
voi tuottaa personoituja sisältöjä 
niin sosiaalisen median 
mainospaikoilla, mobiilisovellusten 
tuotesuosituksissa kuin 
verkkokaupan ajanvarauksessa.
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Lue lisää blogistamme
Tekoälyn lukemattomat 
mahdollisuudet vähittäiskaupassa
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Smart Digital Store - tuo 
digitalisaation 
kivijalkamyymälään

Kivijalkakauppojen 
digitalisoituminen näkyy jo Suomen 
suurimmissa myymäläketjuissa, 
joissa esimerkiksi ostosten 
maksamista on helpotettu 
itsepalvelukassoilla tai digitaalisilla 
näytöillä varustetuissa 
ostoskärryissä. Kansainvälisillä 
markkinoilla itsepalvelukassan 
toiminta on viety askelta 
pidemmälle ja koko 
kaupassakäynnin prosessi on 
uudistettu. Kassojen sijaan ostokset 
merkitään jo keräilyvaiheessa, jolloin 
kaupassakäynnin aikana säästytään 
ylimääräiseltä ostosten 
purkamiselta ja uudelleen 
pakkaamiselta.

Tämänkaltaiset esimerkit ovat 
suuria investointeja, joiden jalkautus 
suuriin hypermarketteihin ei ole 
aivan yksinkertaista. Sen sijaan 
myymälöissä voidaan ottaa 

käyttöön pienemmän investoinnin 
ratkaisuja. Kuten aikaisemmin jo 
mainittiin, useimmilla kuluttajista on 
oma mobiililaite aina mukanaan. 
Myymäläketjujen digiratkaisuissa 
voidaan luoda myös ratkaisuja, jotka 
hyödyntävät kuluttajien omia 
laitteita. Esimerkiksi 
mobiilisovellusten avulla laajempia 
tuotevideoita ja -kuvauksia voidaan 
tarjota kuluttajille QR-koodin avulla. 
Myymälässä tuotteiden 
löydettävyyttä on mahdollista 
helpottaa sijainnin tunnistuksella ja  
mobiilisovelluksen 
myymäläkohtaisella 
hakutoiminnolla.
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Lue, kuinka asiakkaamme mullisti 
vaatteiden sovituskokemuksen 
Capgeminin Smart Digital Store 
-konseptin avulla
Transforming the Fitting Room Experience with the 
Capgemini Smart Digital Store
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Rakenna parempi 
asiakaskokemus 
Capgeminin kanssa

Asiakaskokemuksen kehittäminen 
lähtee valmiuksien luomisesta, 
asiakkaan tuomisesta keskiöön ja 
uusien asiakaspisteiden 
rakentamisesta tai nykyisten 
kehittämisestä. Capgemini on 
kansainvälinen konserni, jonka alta 
löytyy sopivimmat ratkaisut 
asiakaskokemuksen kehittämisen 
kaikkiin vaiheisiin aina 
liiketoimintaprosessien ja uusien 
palveluiden kehittämisestä 
ohjelmistojen ylläpitoon asti.

Koska asiakaskokemusta kehittäessä 
tärkeintä on tuottaa lisäarvoa 
asiakkaalle, on esimerkiksi 
verkkokauppa tai uudet 
asiakasohjelmistot suunniteltava 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Siksi 
Capgeminin asiakaslähtöiseen 
ohjelmistokehitysmalliin sisältyy 
sekä tilaajan että asiakkaan, eli 
loppukäyttäjän, osallistaminen 

projektin kaikissa vaiheissa aivan 
sen alusta alkaen. Näin esimerkiksi 
uuden palvelun tai ohjelmiston 
suunnittelussa voidaan huomioida 
sovelluksen loppukäyttäjien 
palautteet ja toiveet.

Capgemini ei ole 
teknologiariippuvainen toimittaja, 
joten organisaatio toteuttaa 
ohjelmistot ja ratkaisut juuri tilaajan 
ja käyttäjien tarpeet huomioiden, ei 
tietty tekninen ratkaisu edellä. 
Suurten yritysten tarpeisiin 
skaalautuvuus mahdollistuu myös 
useiden kansainvälisten 
kumppanuuksien, kuten Salesforce, 
Pega, AWS ja Microsoft, kautta. 
Käyttäjälähtöisen toimintatavan ja 
laajan teknologiaosaamisen lisäksi 
Capgemini on erinomainen 
kumppani erityisesti kaupan alan 
projekteihin. Erityisesti Suomessa 
Capgeminilla on yli 
kahdenkymmenen vuoden kokemus 
vähittäiskaupan prosesseista.
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Haluatko lisätietoja?
Tutustu myös näihin tutkimus- ja asiantuntijamateriaaleihimme.

https://www.capgemini.com/fi-en/resources/the-smart-digital-store-brochure/
https://www.capgemini.com/fi-en/news/ai-in-retail-report/
https://www.capgemini.com/fi-en/resources/becoming-an-insight-driven-business-the-journey-for-consumer-products-and-retail-companies/
https://www.capgemini.com/fi-en/resources/the-secret-to-winning-customers-hearts-with-artificial-intelligence-add-human-intelligence/
https://www.capgemini.com/fi-en/resources/loyalty-deciphered-how-emotions-drive-genuine-engagement/
https://www.capgemini.com/fi-en/resources/making-the-digital-connection-why-physical-retail-stores-need-a-reboot/


Lyhyesti
Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Capgemini 
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