Missä työ, siellä Onnisen

verkkokauppa
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SYYTÄ VALITA ONNISEN DIGITAALISET PALVELUT –
MEIDÄN KANSSA KAIKKI ONNISTUU!
1

OSTAMINEN ON TEHOKASTA – tarve päivittäisten tilausten käsittelylle vähenee.
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KATTAVAT ASIAKASKOHTAISET RATKAISUT – verkkokauppa, OnniApp, palveluvarastot,
EDI ja PunchOut kehittyvät jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Tarjoamme myös
tarvittaessa asiakaskohtaisia räätälöintejä palveluistamme.
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ASIOINTI ON AINA MAHDOLLISTA – verkkokauppa on aina auki kellonaikaan
katsomatta vuoden jokaisena päivänä.

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

PALVELUVARASTOSSA TAVARAT LÄHELLÄ – työt voi aloittaa heti!

Kuinka yrityksemme asioi Onnisen verkkokaupassa?
Onnisen verkkokaupassa tuoteisiin tutustuminen ei edellytä
kirjautumista. Jotta yrityksesi käyttäjät pääsevät näkemään omat
hintasi, tuotteen saatavuuden ja tilaamaan tuotteita, tulee heidän
kirjautua verkkokauppaan.
Tunnusten tilaaminen onnistuu osoitteessa:
https://www.onninen.fi/rekisteroityminen
Ilmoittamalla vastuumyyjällesi tai asiakaspalveluun
asiakaspalvelu@onninen.com voidaan yrityksellesi nimetä
pääkäyttäjä, joka hallinnoi kaikkia yrityksesi käyttäjiä ja oikeuksia.
Rekisteröitymisen jälkeen kaikki palvelut ovat aina saatavillasi ja
sama tunnus toimii myös Onnisen mobiilisovelluksessa,
OnniAppissa.

Verkkokaupan edut sinulle, joka olet...

Asentaja

Palvelemme vain
ammattilaista ja saatavilla
alan laajin valikoima

Tuotetiedot ovat aina
ulottuvillasi, tarvitsetpa
tietoa teknisistä
ominaisuuksista tai
asennusohjeita!

Työmaainsinööri

Verkkokaupan
ominaisuuksilla, kuten
projektilistoilla teet
työmaan kotiinkutsut
vaivattomasti

Seuraa reaaliaikaista
tilaushistoriaa
verkkokaupassa

Pääkäyttäjänä hallitset
Verkkokaupasta lataat aina
käyttäjätunnusten oikeudet
uusimman hinnastosi
ja poistat tarpeettomat
käyttöösi
tunnukset

Hankintajohtaja

Kohteesi toiminta
tehostuu, koska
tavaravirrat ovat paremmin
hallinnassa

Tilaushistorian
selvittäminen on helppoa
verkkokaupan kautta, näet
asioinnit kaikista Onnisen
kanavista

Pääkäyttäjänä asetat
Säästät kohteen työaikaa ja
esimerkiksi viitepakotuksia,
kustannuksia
jotta laskutus on oikein

Nopea tarkistaa saatavuus
myymälässä tai
keskusvarastolla

Samoilla tunnuksilla otat
käyttöösi myös OnniAppin
ja asioit Expressissä

Verkkokauppa

•

Verkkokauppamme on aina avoinna. Pystyt tarkistamaan tuotetiedot
saatavuuden aina, missä ja milloin tahansa.

•

Valikoimamme on räätälöity ammattilaiselle ja on Suomen suurin – yli 100
000 tuotetta tilattavissa seuraavaksi arkipäiväksi, koko valikoima yli 200
000 tuotetta!

•

Verkkokaupassamme sinulla on vapaus valita, kuinka haluat tuotteesi
toimitettavan – Onnijakelun lisäksi saatavilla nouto Express –myymälästä,
Postin ja Matkahuollon rahtipalvelut.

•

Meillä maksaminen onnistuu myös joustavasti. Käytettävissäsi sopimuksesi
mukaan maksu laskulla tai korttimaksu.

•

Alan laajimmat monipuolisimmat tuotetiedot – kaikki samasta paikasta

•

Verkkokauppa ei ole pelkkä kauppa – useat arkeasi helpottavat toiminnot,
kuten ostos- ja projektilistat, tilaushistoria ja pääkäyttäjätoiminto
vapauttavat aikaasi itse työhön!

•

Verkkokaupassa kuuluu asiakkaidemme ääni – kehitys perustuu
asiakkailtamme saamaan palautteeseen!

Onnisen verkkokauppa on tuonut tehokkuutta asiakkaidemme
toimintaan esimerkiksi työmaiden tavaravirtojen tehostumisen myötä
Asiakkaan haaste

Onnisen ratkaisu

Asiakkaalla oli haaste tarkistaa ja saada tuotetietoja ja hintoja ympäri
vuorokauden.

Onnisen verkkokauppa on aina auki. Löydät sopimushintasi, ajan tasalla olevat
tuotetiedot sekä liittyvät tuotteet missä ja milloin tahansa.

Asiakkaalla on monta hankintaa tekevää henkilöä, jotka vaihtelevat
projektikohtaisesti.

Onnisen verkkokaupan pääkäyttäjä toiminnolla asiakas pystyy hallinnoimaan
oman yrityksen käyttö-ja osto-oikeuksia kätevästi omalta tililtään.

Asiakkaalla on tietyt sovitut tuotteet, joita asiakas on määrittänyt käytettäväksi
kaikissa kohteissa.

Ostoslistojen avulla asiakas pystyi tallentamaan useita listoja verkkokauppaan ja
jakamaan nämä kaikkien asiakkaan käyttäjien nähtäväksi.

Asiakkaan tilaustarve on samanlainen aina työmaata perustettaessa.

Asiakas loi erillisen ostoslistan, joka on helppoa tilata aina työmaan alkaessa
suoraan työmaalle.

Asiakkaalle suuren tilausmassan hallinnoiminen on haastavaa.

Verkkokaupan pikatilauksen avulla asiakas pystyy siirtämään esimerkiksi Exceltiedostona kaikki haluamasi tuotteet suoraan ostoskoriin.

Asiakkaalla on monta toimitusosoitetta ja ne olisi hyvä olla keskitetysti
ylläpidettynä.

Asiakas pyysi itselleen pääkäyttäjäroolia, joka pystyy asettamaan
toimitusosoitteita keskitetysti kaikille yrityksen käyttäjille.

!

Vaikeaksi koettu tilaaminen ja hankinnan palapelin kasaaminen muuttuu helpoksi
Onnisen verkkokaupan ratkaisuilla.

Hinnastot ladattavissasi verkkokaupasta

• Verkkokaupassamme ajan tasalla olevat hinnastot
ovat aina ladattavissasi.
• Saat tilattua oman nettohinnastosi, alennustiedostosi
sekä näkemään jo aiemmin tilaamasi tiedostot
• Hinnastot löytyvät oman käyttäjäprofiilin alta
• Hinnastotiedostot ovat saatavissa CSV-ja Exceltiedostoina
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Näppärät ohjevideot auttavat yrityksesi käyttäjät
verkkokaupan käyttöön

Tunnusten tilaaminen

Helppo verkkoasiointi

Hakutoimintojen hyödyntäminen

Tuotetietoihin tutustuminen

Tilauksen tekeminen

Toimitustavan valinta

Tilaushistorian selaaminen

Ostoslistojen hyödyntäminen

https://www.onninen.fi/palvelut/digitaaliset-palvelut

Verkkokaupan tärkeimmät
toiminnot
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Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa
helpottamaan hankintaasi: yleisesti verkkokaupasta
Verkkosivultamme löydät kaiken. Olit sitten ostamassa
tuotetta, etsimässä tuotetietoa, yhteystietoja tai
lähimpänä olevaa myymälää.
Samat palvelut ovat saatavilla tietokoneella, tabletilla
sekä puhelimellasi. Muut palvelut paitsi ostaminen ja
omien sopimushintojen näkyminen ovat saatavilla myös
ilman kirjautumista.

Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa:
verkkokaupan haku
Älykkään hakutoimintomme avulla löydät oikean
tuotteen mutkattomasti tuotenimellä, kategorialla,
numerolla tai vaikka esimerkiksi ammattislangilla
Voit tarkentaa hakukriteerejäsi myös oikealla olevien
pudotusvalikoiden kautta, mikäli haluat näkyviin tietyt
kokovaihtoehdot, tuotemerkit tai vaikkapa tuotteiden
täyttämät laatustandardit.
Hakukentän vieressä olevasta hampurilaisvalikosta
pääset myös tuotekategoriasivuille sekä näkemään
kampanjatuotteemme

Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa:
tuotekortin laadukas ja laaja tuotetieto
Tuotekortilla käytettävissäsi on laadukas tuotetieto:
tuotteen tekniset ominaisuudet, kuvat, mittapiirrokset,
asennusohjeet jne. Löydät kaikki tuotteen
liitetiedostot kuten käyttöohjeet ja sertifikaatit
kätevästi tuotekortille linkitettynä.
Verkkokaupasta on saatavilla tuotetiedot ja
dokumentit myös poistuneista tuotteista, jolloin löydät
myöhemminkin etsimäsi tiedon nopeasti.

:

Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa:
pääkäyttäjätoiminto
Pääkäyttäjä on verkkokaupan admin-rooli, jolla pystyt
asettamaan käyttöoikeuksia yrityksesi tunnuksen
haltijoille, lisäämään itse käyttäjiä, hyväksymään
tunnuspyynnöt sekä ylläpitämään toimitusosoitteita
yrityksesi tarpeisiin.
Pääkäyttäjänä sinulla on aina näkyvyys siihen, kenellä
on oikeus ostaa verkkokaupasta. Lisäksi voit
hallinnoida oikeuksien avulla, kuinka hinnat näytetään.
Pääkäyttäjäroolin saa pyytämällä tätä Onnisen
asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@onninen.com tai
suoraan vastuumyyjältäsi.

Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa: ostos- ja
projektilistat
Ostos –ja projektilistat sujuvoittavat hankintaasi. Voit
jakaa valmiiksi laadittuja ostoslistoja yrityksesi kesken
ja näin tiedot valmiista listoista ovat kaikkien saatavilla
Onnisen verkkokaupassa.
Projektilistat ovat väline työmaan hankinnan
jäsentelyyn. Pystyt lisäämään projektillesi vaiheita ja
lisäämään vaiheille tuotteet, joita siinä projektin
vaiheessa on määritelty käytettävän. Ostaessasi
tuotteita projektilistalta verkkokaupassa määritelty
määrä vähenee ja näin pysyt kärryillä projektin
hankinnan kulusta.

Onnisen verkkokauppa – monta älykästä toimintoa: pikatilaus
Pikatilauksella hallinnoit suuria tilauksia suoraan esim.
Excel-tiedostostasi ostoskoriin ilman, että joudut
poimimaan niitä yksitellen verkkokaupastamme.
Kopiot vain tuotenumerot ja määrät pikatilaukselle ja
tuotteet siirtyvät automaattisesti ostoskoriin.
Voit myös ladata Excel tiedostosi, ja
verkkokauppamme siirtää tiedostossa olevat tuotteet
ja toivotut määrät suoraan ostoskoriin.

ONNISEN
Verkkokauppa
Samat
tunnukset
kaikkiin
palveluihin

Ajan tasalla
oleva
tuotetieto

Älykäs haku

Pikatilauksella
suuria
massoja

Ostos- ja
projektilistat

Pääkäyttäjänä
luot tunnuksia
nopeasti ja
asetat
oikeuksia

Verkkokauppa
on aina auki

Uusin
hinnasto
aina
saatavilla

