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Johdanto

Työvoimavaltaisilla aloilla, kuten 
kuluttajatuotteiden pakkauslaitoksissa ja 
asiantuntijapalveluissa, joudutaan usein 
miettimään henkilöstön hallintaan liittyviä 
asioita, jotta työntekijät voidaan ohjata 
heidän kykyjään parhaiten vastaaviin 
tehtäviin ja palkkakustannukset pitää 
kurissa. Työntekijät ovat itse asiassa 
yritysten suurin menoerä näillä aloilla. 
Yritysjohdolle on kuitenkin erittäin tärkeää 
palkata parhaat mahdolliset voimat.

Esimerkiksi IBM:llä on yli 100 000 
työntekijää eri maiden Global Business 
Services (GBS) -konsultointiyksiköissään. 
Resurssien varaaminen kuhunkin palveluun 
ja projektiin on jatkuva haaste, sillä 
työmäärä on mitoitettava oikein yrityksen 
kannattavuuden varmistamiseksi. IBM 
optimoi tämän prosessin käyttämällä 
Power BI Analytics -sovellusta Windows 10 
-alustalla. Tämä sovellus, joka hyödyntää 
Power BI:n tehokkaita ominaisuuksia 
mobiiliympäristössä, tuo tiedot ja 
analytiikan lähemmäs päättäjiä. Tämän 
ansiosta resurssoinnista vastaavat henkilöt 
voivat tehdä reaaliaikaisia päätöksiä 
henkilöstötarpeista.

Koska IBM:n tarjoama palvelu 
muistuttaa monin tavoin sellaisia aloja 
kuin kuluttajatuotteiden pakkaus ja 
vähittäiskauppa, IBM on luonut näille aloille 
analytiikkapohjaisen Power BI -ratkaisun, 
jossa hyödynnetään IBM:n kokemusta 
työvuorojen ja työntekijöiden työmäärän 
hallinnasta. 

Ratkaisu

Ratkaisu on tehty kuluttajatuotteiden 
pakkausta ja vähittäiskauppa harjoittaville 
yrityksille, jotka haluavat saada uusia ideoita 
ja tehdä työajan käytön optimointiin liittyviä 
päätöksiä kustannusten minimoimiseksi 
ja tuottavuuden maksimoimiseksi. 
Toiminnallisuutta voidaan laajentaa myös 
muihin toimialan osiin, kuten tuotehallintaan 
sekä hävikin- ja myynninhallintaan.

Power BI yhdistää organisaation tiedot 
toimialan tietoihin luoden visuaalisia kaavioita 
ja raportteja, joista käyttäjät saavat uusia 
ideoita ja joiden avulla he voivat tehdä entistä 
parempia päätöksiä. Power BI voi esimerkiksi 
helpottaa työvuorojen ja työntekijöiden 
työmäärän hallintaa.

Soveltuvuusselvitys käsittää joukon 
koontinäyttöjä, jotka näyttävät käytettävissä 
olevat resurssit viikoittain, vuosikohtaisen 
resurssianalyysin, käytettävissä olevien 
resurssien jakauman työroolin ja tason 
mukaan, ennakoidun resurssien käytön, 
työtyyppien jakauman sekä muita mittareita.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koontinäytöt on helppo päivittää, jolloin 
yritysjohto ja henkilöstöhallinto saavat 
käyttöönsä reaaliaikaiset tiedot. Alla olevat 

esimerkkitiedot ovat otos käytettävistä 
olevista koko maailman tiedoista.

Power BI -ratkaisut 
kuluttajatuotteiden pakkaukseen 
ja vähittäiskauppaan

Ratkaisuamme voi laajentaa resurssien 
ja henkilöstön hallinnan ulkopuolelle. 
Ratkaisun voi itse asiassa helposti 
mukauttaa kunkin asiakkaan yksilöllisten 
analytiikkatarpeiden mukaan. Muita 
käyttökohteita ovat esimerkiksi seuraavat:

● Hävikinhallinta
● Varastonhallinta
● Tuotemyynnin hallinta

Ratkaisuamme voi esimerkiksi laajentaa 
suosituimpiin tuotteisiin liittyvien 
tietojen saamiseksi ja analyysien 
tekemiseksi myymälöiden keräämien 
ostotietojen perusteella. Power BI 
voi poimia eri liikkeissä myytyjen 
tuotteiden myyntitiedot sekä luoda 
niistä visuaalisen raportin, josta näkyy 
myyntitulojen, työntekijöiden vaihtuvuuden 
ja varastotilanteen muutokset ajan 
kuluessa. Tätä ratkaisua voi laajentaa 
kysynnän ennustamiseen myynnin 
tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden 



Edut liiketoiminnalle

Koontinäyttö vähentää aikaa, joka 
henkilöstöhallinnon asiantuntijoilta 
kuluu sähköpostiraporttien tekemiseen, 
työvuorojen hallintaan ja useissa Excel-
laskentataulukoissa olevien tietojen 
kokoamiseen PowerPoint-esityksiin, joita 
saatetaan pitää viikoittain tai useamminkin 
työyksikön tarpeiden mukaan. Kun tiedot 
esitetään koontinäytössä, päättäjät (kuten ylin 

johto, rekrytoijat ja henkilöstöhallinto) voivat:

1)   nopeasti päivittää keskeiset tiedot – näin 
yritysjohto voi tehdä päätökset uusimman 
tiedon perusteella tarvitsematta odottaa 
sähköpostitse toimitettavia viikoittaisia 
raportteja. Myös raporttien laatimiseen 
kuluu vähemmän aikaa, jolloin aikaa 
riittää asioiden analysoimiseen, sillä 
Query Editor automatisoi tietojen 
puhdistamisen ja koonnin.

lisäämiseksi. Helppokäyttöisellä työpöytä- 
ja verkkoliittymällä voi analysoida mitä 
tahansa liikkeiden keräämää tietoa ja luoda 
erityyppisiä raportteja ja koontinäyttöjä. 

IBM pystyy myös yhdistämään Power 
BI:hin muita Microsoft Dynamics 
-ratkaisuja, kuten AX:n, CRM:n ja Azuren 
avuksi myymälöiden varastonhallintaan 
sekä tilausjärjestelmän tehostamaan 
kuluttajatuotteiden pakkauslaitosten 
toimintaa.

Käytetty teknologia

Nämä koontinäytöt on kehitetty Power BI 
Desktop -versiolla ja sovitettu erikokoisiin 
ja -tyyppisiin laitteisiin, kuten kaikkiin 
Windows 10:llä varustettuihin Surface-
laitteisiin, Power BI Gatewayn avulla. 
Power BI Gatewayn ansiosta ratkaisu voi 
olla yhteydessä paikallisiin tietolähteisiin, 
kun käsitellään luottamuksellisia 
työntekijätietoja.  
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2)   Mukautettu näkymä – Mahdollisuus 
porautua jokaiseen Power BI 
-koontinäytön ruutuun ja raporttiin 
antaa päättäjille mahdollisuuden 
tarkasti tutkia heitä kiinnostavia 
mittareita, sillä koontinäyttö mukautuu 
käyttäjän roolin mukaan. Näin 
esitykseen ei tarvitse luoda useita 
raportteja tai dioja samojen mittarien 
tarkastelemiseen eri perspektiiveistä. 
Käyttäjä voi myös viedä tiedot ulos 
järjestelmästä, jolloin ratkaisujen 
vaatimiin toimiin voidaan ryhtyä 
välittömästi.

3)   Yhtenäinen raportointi - Koska 
tietoja voidaan suodattaa kaikissa 
koontinäytön osissa, yrityksen 
osastopäälliköt voivat käyttää samoja 
raportteja kuin heidän esimiehensä, 
mikä yhtenäistää mittarien tulkintaa.


