
Missä työ, siellä Onnisen   

palveluvarasto 
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OSTAMINEN ON TEHOKASTA – tarve päivittäisten tilausten käsittelylle vähenee 

TAVARAT LÄHELLÄ – lukuisat tukkureissut vähenevät ja työt voi aloittaa heti 

YHDET TUNNUKSET – samoilla tunnuksilla käytät Onnisen verkkokauppaa, suoritat 
myymäläkeräilyn OnniAppilla sekä käytät palveluvarastoa

RÄÄTÄLÖITY VALIKOIMA – juuri sinulle valitut tuotteet Onnisen varastovalikoimasta

ONNINEN OMISTAA TUOTTEET – tuotteet veloitetaan vasta, kun ne otetaan käyttöön 



Mikä on palveluvarasto?

Palveluvaraston avulla Onnisen tuotevalikoima löytyy 

hyllytettynä haluamasi kohteen läheltä esimerkiksi 

autossa, kontissa tai omissa tiloissasi.

Palveluvarasto sisältää räätälöidyn tuotevalikoiman,

jonka käyttö on helppoa omaan kännykkään 

ladattavalla mobiilisovelluksella.

Käyttämättä jääneet tarvikkeet voi palauttaa 

varastoon takaisin ja ne palautuvat varastosaldoon. 

Palveluvaraston automaattinen täydennys pitää 

huolen, että tuotteet eivät pääse loppumaan. 



Palveluvaraston edut sinulle, joka olet... 

Läheltä löytyvät tuotteet 
nopeuttavat työn aloitusta

Työaikaa säästyy
vähentämällä ylimääräisiä

tukkureissuja
Asentaja

Tuotetiedot ovat käden 
ulottuvillasi OnniApp-

sovelluksessa ja 
Onninen.fi-verkkokaupassa

Kohteesi toiminta
tehostuu, koska asentajien

ei tarvitse poistua
työmaalta

Vähennä laskujen 
käsittelyä 

koontilaskutuksella
Johtaja

Ohjaa tuotevalintoja 
räätälöidyllä 

palveluvarastovalikoimalla

Automaattinen täydennys 
hoitaa tilaamisen puolestasi

Verkkokaupasta ja 
sovelluksesta tarkistat 

palveluvaraston saldot ja 
valikoiman 

Projektipäällikkö
Pääkäyttäjänä hallitset 

käyttäjätunnusten oikeudet 
ja poistat tarpeettomat 

tunnukset 

Seuraa reaaliaikaista
tilaushistoriaa

verkkokaupassa

Säästä kohteen työaikaa
sekä kustannuksia ilman

turhia tukkureissuja

Asioit samoilla tunnuksilla 
Onninen.fi-

verkkokaupassa, Express-
myymälöissämme sekä 

palveluvarastoissa 



PALVELUVARASTO RÄÄTÄLÖIDÄÄN AINA TARPEIDESI MUKAAN 

Liikkeellä 
autossa

Omissa 
tiloissasi 
lähellä

Kontissa 
työmaalla

Vapaasti 
sijoitettavat 
automaatit 



Omissa 
tiloissasi 
lähellä

• Voit määritellä omista tiloistasi selkeän alueen, johon Onnisen 

palveluvarasto perustetaan. Asiakkaan tiloihin rakennettava 

varasto muuntuu moneksi, esimerkiksi infran varmuusvarastoksi tai 

teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin. 

• Varasto on lähellä ja saat itse päättää sen aukioloajoista. 

• Viikoittainen automaattitäydennys takaa, että hyllyt eivät ole tyhjiä 

kriittisellä hetkellä. Mahdolliset saldoheitot oikaistaan kahdesti 

vuodessa inventoinnilla. 

• Täydennys toimitetaan paikan päälle. Kysy myös hyllytyspalvelusta! 

• Onnisen kautta voit hankkia myös hyllyt, kaapit ja muut kalusteet, 

joilla luodaan toimiva varastotila. 



• Onninen toimittaa palveluvarastokontin haluamaasi paikkaan, 

esimerkiksi työmaalle tai maastoon, jonne varaston perustaminen 

muuten on haastavaa. 

• Tuotteet pysyvät suojassa sääolosuhteilta sekä pitkäkyntisiltä. 

Määrittelet itse, ketkä saavat konttia käyttää.

• 20-jalkaiseen konttiin mahtuu 100-200 tuotenimikettä riippuen 

kalustuksesta ja valikoimasta. Tuotteet voivat olla pientarviketta tai 

pitkää tavaraa.

• Viikoittainen täydennystoimitus tuodaan suoraan paikan päälle 

sovittuna päivänä. Mahdolliset saldoheitot oikaistaan kahdesti 

vuodessa inventoinnilla. 

• Edullinen kuukausihinta – kysy lisää myyjältä!  

Kontissa 
työmaalla



Liikkeellä 
autossa

• Palveluvarastoautossa tuotevalikoima kulkee kätevästi mukana, 
hyvässä järjestyksessä ja turvallisesti paikallaan omissa 
vetolaatikoissaan.

• Palveluvarastoon mahtuu jopa 400 tuotenimikettä auton 
kokoluokasta riippuen.

• Täydennystoimitus on noudettavissa viikoittain halutusta Onninen 
Express-myymälästä. Mahdolliset saldoheitot oikaistaan kahdesti 
vuodessa inventoinnilla. 

• Yhdistämällä K-Caara Leasingin Onnisen Palveluvarastoon, saat 
tarpeisiisi räätälöidyn tuotevalikoiman hyllyratkaisuineen 
Volkswagen-hyötyautoihin.

• Liikkuva varasto on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan omaan 
autoon. Kysy meiltä lisää auton hyllyistä ja varustelusta! 



Palveluvaraston tuotteet ovat tilaukseen saakka Onnisen omaisuutta. 
Tilaus tehdään skannaamalla OnniApp-sovelluksella tuotteiden viivakoodit. Lopuksi tilaukseen lisätään halutut viitteet. 

Helppoa ja nopeaa! 
OnniApp-sovelluksessa reaaliaikainen saldotieto on kaikkien käyttäjien saatavilla.  

OnniApp-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android-sovelluskaupasta sekä Applen Appstoresta hakemalla ”OnniApp” tai ”Onninen”. 

OnniApp-sovelluksella ostat tuotteet helposti



VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN 

VARASTO ASIAKKAAN TILASSA 

• Täydennys kerran viikossa paikan 

päälle 

• Tuotenimikkeillä ei ala- tai 

ylärajaa, mutta tyypillisesti 

varastossa 100-300 nimikettä

• Käyttö OnniApp-sovelluksella

• Kysy myös varastokalusteista ja 

hyllytyspalvelusta!

SÄHKÖTARVIKKEIDEN VARASTOAUTO 

• Toteutus asiakkaan omaan 

autoon, jossa on hyllyt valmiina

• Täydennys valitsemastasi 

Express-myymälästä kerran 

viikossa 

• Tuotenimikkeitä noin 100

• Käyttö OnniApp-sovelluksella 

• Kysy hintaa K-Caaran

Leasing-sopimukselle! 

Esimerkkejä palveluvarastokohteista
Jokainen kohde hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous myyjältäsi!

LVI-KONTTI TYÖMAALLA 

• Työmaan kesto minimissään 12kk 

• Täydennys kerran viikossa paikan 

päälle 

• Tuotenimikkeitä noin 100

• Käyttö OnniApp-sovelluksella 



Lisäpalvelut
KYSY HINTAA MYYJÄLTÄSI

Toinen täydennyskerta viikossa paikan päälle alkaen

Toinen täydennyskerta viikossa Express-myymälään

Hyllytyspalvelu 

Erillinen keräilypuhelin

Työvälinekaappi + täydennyksen hinta TULOSSA! 



Oma varasto – helppoon täydennystilaamiseen 

Onnisen kautta onnistuu myös tavaroiden vapaajakelun järjestäminen. 
Hyllyttäjä käy säännöllisesti purkamassa uuden kuorman paikalleen. Samalla hän tarkistaa täydennyksen tason ja tekee 

tilauksen vajaista tuotteista seuraavaa hyllytyskertaa varten. 

Tavarat ovat sinun omistuksessasi ja voit käyttää niitä huoletta. 



Kysy lisää omalta 
myyjältäsi!  


