
Miksi Koho valitaan
Lue tästä 7 yleisintä syytä, miksi

asiakasyrityksemme ovat valinneet Kohon



Ajankäytön tehostaminen ja
virheiden vähentäminen1

Monesti yritykset huomaavat, että käytössä oleva järjestelmä onkin jäänyt
viimeisimmästä kehityksestä jälkeen. Tai että asiat tehdään hankalasti monella
järjestelmällä, jotka eivät keskustele kunnolla keskenään. 

Yksi tärkeimmistä Kohon eduista onkin alustan yhtenäistyminen.

Relevantin tiedon yhdistäminen ja ajantasaisen datan saaminen siiloutuneista,
erillisistä lähteistä on usein painajaismaista. Koho sen sijaan tarjoaa koko
yritykselle täydellistä ja ajantasaista tietoa. Ei enää Exceleiden ja eri
järjestelmien manuaalista pyörittämistä.

Selviät myös vähemmällä hallinnollisella työllä ja kuluilla. Usein Excelillä
touhuaminen tai usean järjestelmän pallottelu manuaalisesti tuhlaa aikaa ja
lisää virheitä. Koholla jätät turhan työn ja menetetyt eurot menneisyyteen.

– Oma tämänhetkinen järjestelmä ei
ole 2020-luvulla



Kohossa kaikki liiketoiminnalle oleellinen hoituu
yhdessä järjestelmässä

CRM ja myynnin työkalut
Työajan ja töiden hallinta
Projektinhallinta ja resursointi
Laskutus ja ostolaskujen käsittely
Raportointi
Tiketöinti ja kollaboraatioportaali
Asiakasyhteydet
Asiakkaiden tunnistaminen tarvittaessa

Löydät Kohosta mm. seuraavat ominaisuudet:

Lue kuinka Monetra Pirkanmaa pääsi kiinni moniin
liiketoiminnan ongelmakohtiin ottamalla käyttöön Kohon.

Lue referenssi

Matti Meikäläinen!Tervetuloa Matti Mallimies!

Työntekijä 1
Työntekijä 2
Työntekijä 3
Työntekijä 4
Työntekijä 5
Työntekijä 6
Työntekijä 7

Matti Mallimies!

Koholla yrityksesi käyttää myös vähemmän aikaa
maksuista huolehtimiseen, sillä järjestelmä luo
laskuaineistoa automaattisesti määriteltyjen ehtojen
pohjalta. 

Laskutus on näin vaivatonta ja lisäät kassavirtaa. 

https://www.kohosales.com/sisaltopankki/monetra-pirkanmaa-pystyy-kohon-avulla-tarttumaan-liiketoiminnan-ongelmakohtiin-nopeasti/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/monetra-pirkanmaa-pystyy-kohon-avulla-tarttumaan-liiketoiminnan-ongelmakohtiin-nopeasti/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/monetra-pirkanmaa-pystyy-kohon-avulla-tarttumaan-liiketoiminnan-ongelmakohtiin-nopeasti/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Viisaampi resurssien käyttö2
Ajantasaisella resursoinnilla varmistetaan, että oikeat henkilöt tekevät oikeita
asioita oikeaan aikaan. Resursointiprosessin tukena kannattaa käyttää
työkalua, jotta tiedot on helppo päivittää ja pitää ajan tasalla. 

Yksi Kohon raportoinnin erityisalue on työntekijäresursointi. Kuormitus-
raportti näyttää, mihin projekteihin yksittäinen työntekijä on kiinnitetty ja
milloin henkilöllä on liikaa kuormitusta.

Onnistuneen resursoinnin lopputulos on työtehtävien oikeanlainen
jakautuminen. Tehostat ja helpotat vastuiden jakamista, kun käyttäjien
työtilanne ja kuormitus näkyy suoraan resursointityökalusta. 

Kun näet järjestelmästä, missä resursseja käytetään ja missä haasteet
ovat, voit tehdä oikeanlaista resursointia paremmin ➔ tuottavuus nousee.



Kohon resursointityökalu auttaa
näkemään kokonaisuuden
Koholla resursoinnista on apua niin työntekijälle, yrityksen johdolle kuin
projektijohdollekin. Tiedot ovat kaikkien osapuolten nähtävillä ja helposti
tulkittavissa. Voit tarkastella resursseja yksittäisen henkilön, tiimin ja koko
henkilöstön osalta. Raportoinnista saat selville resurssien jakautumisen
yrityksen omien töiden ja asiakastöiden välillä. 

Parannat dataohjautuvuutta: vertaamalla suunniteltua resursointia
toteutuneisiin tunteihin teet tarkempia arvioita.
Reaaliaikaisen seurannan avulla siirrät töitä ja resursseja nopeasti esim.
poikkeutilanteissa, kuten tuurauksissa tai laiterikoissa.
Ennakoit helpommin viivästyksiä ja loma-aikoja.
Suunnittelet töitä pitkäjänteisesti ja seuraat, mitkä osa-alueet
kuormittuvat muita enemmän.
Ymmärrät paremmin toiminnan trendejä ja varaudut esim. piikkeihin
helpommin etukäteen.
Pääset puuttumaan henkilöstön yli- tai alikuormituksesta johtuvaan
rasitteeseen.

Koholla resursoinnin hyödyt:

Olemme kirjoittaneet myös
kokonaisen oppaan siitä, miten
resursoit paremmin. Voit ladata

sen maksuttomasti.

Lataa opas

https://www2.kohosales.com/lataa-resursointiopas?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www2.kohosales.com/lataa-resursointiopas?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www2.kohosales.com/lataa-resursointiopas?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Ajantasaista ja läpinäkyvää
tietoa raportoinnin avulla3

Yksi johtajien haastavimmista asioita on joutua tekemään nopeitakin päätöksiä, ja
sen päätöksenteon tueksi ei riitä se, että raportit päivittyvät esimerkikisi joka yö.
Ajantasaista tietoa tulee olla koko ajan saatavilla. 

Kohossa voit luoda raporttinäkymistä omat, juuri sinua hyödyttävät versiot ja
näet dashboardissa juuri ne raportit, joita käytät useimmiten. Päätöksenteko on
helpompaa ajantasaisella ja järkevällä datalla. Epäkohdatkin tulevat näin ilmi
paremmin. Näet Koho-järjestelmässä myös kannattavuuden, mikä auttaa
yritystäsi kehittämään entistäkin tehokkaampia prosesseja.

Lue miten Tabellan raportointi
tarkentui Kohon avulla.

Lue referenssi

Jos data löytyy
Kohosta, saat sen

varmasti myös
raporttina ulos!.

https://www.kohosales.com/sisaltopankki/tabellan-manuaalinen-tyo-vaheni-ja-raportointi-tarkentui-kohon-avulla/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/tabellan-manuaalinen-tyo-vaheni-ja-raportointi-tarkentui-kohon-avulla/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/tabellan-manuaalinen-tyo-vaheni-ja-raportointi-tarkentui-kohon-avulla/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Lue lisää

Kohon vakiotoimintoja voidaan 
laajasti kustomoida vastaamaan
yrityskohtaisia tarpeita

4
Kohon kiiteltyimpiä ominaisuuksia on sen kustomointimahdollisuudet. Moni vakio-ohjelmisto
toimii ”ota tai jätä” -periaatteella. Kohoa taasen voi kustomoida vastaamaan mahdollisimman
hyvin asiakkaan tarpeita, piilottaen yritykselle turhat painikkeet, näkymät ja välilehdet. Näin
saadaan aikaiseksi mahdollisimman yksinkertainen työnäkymä sekä suoraviivainen prosessi,
mikä nopeuttaa työntekoa. 

Kustomointia tehdään myös saman yrityksen sisällä. Tuntikirjaajalla saadaan yksinkertaisempi
näkymä, kuin pääkäyttäjällä.

Myös Kohon käyttöönottoprosessi on asiakaskohtainen. Pohjakyselyn avulla otamme selville
yrityksesi käytännöt ja prosessit, jonka pohjalta tilinne rakennetaan käyttövalmiiksi.
Koulutuksissa opastamme teitä käyttämään Kohoa nimenomaan yrityksellesi parhaalla tavalla.

Lue lisää Kohon kustomoinnista.

https://www.kohosales.com/sisaltopankki/koho-ketterasti-kustomoitava-jarjestelma/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/koho-ketterasti-kustomoitava-jarjestelma/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Lue blogi

Koho on kotimainen ja se
kehittyy jatkuvasti 

Koho on täysin kotimainen ja meidän toimistomme sijaitsee
Helsingin Kalasatamassa. Meillä on myös merkki näyttää
kotimaisuudesta: Koodia Suomesta -merkki. Kotimaisuus on tae
mm. datan sijaintiin ja tietoturva-asioihin. Saat asiakaspalvelua
suomeksi ja moni asia on helpompi selvittää.

Koholla on aktiivinen kehitystiimi ja Kohoa kehitetäänkin
jatkuvasti.
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Lue lisää blogistamme "Miksi valita
suomalainen ohjelmisto?".

https://www.kohosales.com/sisaltopankki/miksi-valita-suomalainen-ohjelmisto/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/miksi-valita-suomalainen-ohjelmisto/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Koho integroituu vaivatta

Yhden laajan ohjelmiston hankkiminen ei ole enää nykypäivänä kannattavaa, eikä
tarkoituksenmukaistakaan etenkään pienille ja keskisuurille yrityksille. Sen sijaan 
markkinoilla on nykyään paljon tarjontaa hyvistä pienemmistä järjestelmistä, jotka
ovat keskittyneet ratkaisemaan muutaman osa-alueen hyvin. Niiden liittäminen
toisiinsa on helppoa ja edullista. Integraatioilla voidaan varmistaa tiedon siirtyminen
sovellusten ja järjestelmien välillä sekä tuottaa aika- ja kustannussäästöjä.

Kohossa on valmiina yli 70 integraatiota eri järjestelmiin ja API-rajapinta 
mahdollistaa uusia.
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taloudenhallinnan ohjelmistoihin
CRM-ohjelmistoihin
projektinhallintaohjelmistoihin
tiedostonhallinta- ja tikettiohjelmistoihin

Valmiita integraatioita löytyy:

Myös sähköiset allekirjoitukset ja BI-järjestelmät integroituvat Kohoon.



Puhelu ja
suunnittelu

Perustilin
luonti 

Pääkäyttäjä-
koulutus 

Toimintojen
muodostaminen

Muiden käyttäjien
koulutus

Testaus ja
laskuttajien koulutus

Kohon käyttöönoton tuki
ja proaktiivinen ote7

Mukautamme käyttöönoton sen mukaan, miten laajasti järjestelmä
otetaan käyttöön, minkä kokoinen yrityksesi on ja mitkä asiat nousevat
tärkeimmiksi. Varmistamme, että hyödynnätte järjestelmää kunnolla. 

Toimitat meille vain perustamiseen tarvittavat materiaalit ja saatte
tilinne Kohoon käyttövalmiiksi koulutuksia varten. Monet asiakkaamme
ovat todenneet, etteivät ole edes osanneet pyytää asioita, mitä ovat
Kohosta löytäneet ja havainneet todella hyödyllisiksi. 

Koholla tunnetaan myös toimialoja sen verran hyvin, että osaamme
proaktiivisesti ehdottaa asioita.

Lue referenssi

Lue Design Valkean kokemus Kohon
käyttöönotosta.

https://www.kohosales.com/sisaltopankki/design-valkea-koholla-palvelu-toimii/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/design-valkea-koholla-palvelu-toimii/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www.kohosales.com/sisaltopankki/design-valkea-koholla-palvelu-toimii/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho


Varaa
etätapaaminen

Koho Sales Oy | www.kohosales.com 

Haluaisitko tutustua
paremmin?

Varaa rohkeasti maksuton etätapaaminen:

Koho auttaa yrityksesi fiksumpaan tulevaisuuteen yhdistämällä
kaikki tehtävät aina tarjouksesta laskuun ja siltä väliltä.

Maksuttomassa etäkonsultaatiossa voit kertoa tarpeenne ja
ymmärrät paremmin, miten Koho voi parantaa juuri teidän

liiketoimintaanne.

tai soita +358 10 5262601

https://www2.kohosales.com/fi/varaa-etaesittely?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www2.kohosales.com/fi/varaa-etaesittely?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
https://www2.kohosales.com/fi/varaa-etaesittely?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho
http://www.kohosales.com/
https://www.kohosales.com/?utm_source=ladattavat&utm_medium=referral&utm_campaign=7-syyta-valita-koho

