
Big-data analytiikka-alusta osana 

markkinoinnin kokonaisratkaisua 
IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 

Fonecta Enterprise Solutions 

Mikko Hakala, Head of Business IT 



105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan ja  

digitaalisen markkinoinnin asiantuntijaa 

 

Perustettu 2014 

Fonecta Asiakkuusmarkkinointi + Snoobi 

+ adQ + Verkossa Media 

 

Liikevaihto yli 23 meur 2014 

 



Digitaalisen markkinoinnin 

toimintaympäristö 



• Markkinoinnin kanavat: display, 

mobiili, e-mail, SMS 

• Sivustot: median sivustot, omat 

sivustot, SOME 

• Tunnistus IPn, Cookien tai 

rekisteröitymisen perusteella 

• Käyntiprosessin hahmottaminen 

• Käyttäytymiseen perustuva profilointi 

• OKL, toimialaan, demografiaan tai 

muuhun rikasteeseen perustuva 

profilointi  

Asiakkaan kohtaa verkossa 
Tarvitaan laaja mediakattavuus, 

kyvykkyydet tunnistaa kuluttaja ja 

kohdentaa markkinointia eri kanavissa  



• Banner-kampanjoiden näytöt  
• 33 miljoonaa näyttöä / päivä / kaikki FES mediat 

• WWW sivujen click-stream 
• Keskimäärin 4.000 sivulatausta / päivä / www-sivu 

• Kuluttajatietojen muutokset 
• 4.400 henkilötietojen muutosta / päivä 

• Yritys- ja päättäjätietojen muutokset 
• 500 yritystoimipaikkamuutosta / päivä 

• Open data 
• 20.000 säähavaintoa Suomessa päivässä 

• Some keskustelut: Twitter, Suomi24… 

• Yrityksen myyntitapahtumat 
 

 

 

 

Datan määrä kasvaa 
Tarvitaan järjestelmiä, joilla 

hahmotetaan mitä tapahtuu 



• EU data protection reform 

yhtenäistää lainsäädäntöä EU 

maissa 

• Lupa Cookie-seurantaan, 

markkinointiin ja tietojen 

luovutukseen 

• Tietojen raportointi, tietojen & 

lupien poisto pyydettäessä 

• Sanktioiden uhka 

 

 

Tietosuojavaatimukset tiukkenevat 

Palveluiden on oltava tietoturvallisia ja  

kunnioitettava kuluttajan oikeuksia 



Markkinoinnin  

kokonaisratkaisu 



Asiakkaiden hankinta 
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Analytiikka-alusta 



Analytiikka-alustan kyvykkyydet ja edut 
KYVYKKYYS ETU LIIKETOIMINNALLE 

Massiivisten tietovirtojen prosessointi 

Hadoop teknologialla 

Kyky hahmottaa trendejä ja korrelaatioita, 

esim. sään tai tapahtumien vaikutus omaan 

liiketoimintaan  

Webservices rajapinta 

relaatiotietokantaan 

Reaaliaikaisten järjestelmien kytkentä, esim. 

etujen ja sisällön tuottaminen paikkatietoon ja 

kohderyhmään perustuen 

Kokonaisvaltainen ja alati laajeneva 

tietokanta, joka mahdollistaa 

tietojen yhdistelyn 

Markkinoinnin, myynnin ja operaatioiden 

saumaton yhteystoiminta, esim. markkinoinnin 

leadien syöttäminen myynnille 

Johdon dashboardin julkaisu 

automaattisesti 

Reaaliaikainen näkymä toimintoihin, esim. 

kampanjan vaikutus rekisteröinteihin 



 

 

Snoobi 

Esimerkki asiakaskohtaisesta-ratkaisusta 

Asiakkaan WWW, 

mobiili 

Snoobi 

Kävijät, rekisteröinnit, 

konversiot… 

Myynti-

tapahtumat 

Asiakkaan 

ERP 

Segmentit 

Kuluttaja 

Raportoinnin 

datakuutio 

Johdon dashboard 

Tietojen yhdistely ja analyysilogiikka 

Open data 

Säähavainnot 

Tapahtumat 

Tilastot 

Asiakas-

rekisteri 
Myyntipisteet

kanavat 

Mobiili 

kanta-asiakas 

järjestelmä 

Mobiili kanta- 

asiakkaat, edut ja  

kampanjat 

Asiakas Fonecta Muut 

Big-data analytiikka-alusta 



Johdon dashboard 
• Automattisesti päivittyvä näkymä 

• Dashboard lukee Analytiikka-alustan tuottamaa 

”raportoinnin datakuutiota” 

• Trendien seuranta mahdollista 

• Valmiit yhteiset vakioraportit 

• Mahdollisuus lähettää vakioraportit e-mailillä 

ajoitetusti 

• Mahdollisuus tehdä omia raportteja ja muokata 

valmiita: rajaukset, esitettävät tiedot, 

esitystapa jne. 


