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Mitä lisäarvoa?
Sovellus mahdollistaa varaosaliiketoi-
minnan - niin yrityksen sisäisen kuin ul-
koisenkin - luomisen olemassa ole-
vien tuotteiden oheen. Lisäksi kaikilla 
on mahdollisuus päästä kiinni aina ajan-
mukaiseen tuoterakenteeseen, mikä on 
edellytys mm. tehokkaalle myynnille ja 
laadukkaalle huoltoliiketoiminnalle.

Sovelluksessa julkaistaviin tuottei-
siin on mahdollista liittää myös muita 
varaosa- ja huoltoliiketoimintaan olen-
naisesti liittyviä tuotteita, kuten huolto-
palvelukokonaisuuksia, varaosien asen-
nuspalveluita tai jopa laiteohjelmisto-
jen päivityspaketteja. Ja koska kyseessä 
ovat asiakaskohtaiset toimitusrakenteet, 
niin silloin myös varaosa- ja huoltokirjat 
ovat asiakaskohtaisia ja kielivarioituvia.

Ajantasaiset rakenteet, 
varaosat ja saatavuudet
Aton Spare Part Portalin avulla laite-
valmistaja voi julkaista asiakaskohtaisia 
tuoterakenteita eri sidosryhmien tarpei-
siin. Näitä sidosryhmiä ovat mm. valmis-
tuksen eri prosessit, jälkimarkkinointi, 
huolto, jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät.

Sovelluksessa käyttäjä voi selata 
ajantasaisia tuoterakenteita, ohjeita ja 
dokumentteja sekä etsiä varaosia ja pal-
veluita. Toimittajan ERP-liitos tuo käyttä-
jälle myös varaosien hintatiedot ja saata-
vuudet. 

Ostoskori-toiminnon avulla voidaan 
kerätä halutut tuotteet ja tallentaa niistä 
lista esimerkiksi tarjouspyyntöä tai tila-
usta varten.

Aton Spare Part Portal tarjoaa 
perustan yrityksen varaosa- 
ja palveluliiketoiminnan 
tuotteistamiseksi jo olemassa 
olevia tuotetietoja hyödyntämällä. 
Samalla se saattaa yhteen tuotteen 
valmistajan, jälleenmyyjät, ostajat 
ja huoltopisteet.

SPARE PART PORTAL  
- VARAOSISTA PAREMPAA 

LIIKETOIMINTAA

Tekninen toteutus
Spare Part Portal on osa Aton-tuoteper-
hettä ja se toimii saumattomasti Aton 
PLM-järjestelmän rinnalla hyödyntäen 
siellä olevaa tuotetietoa. 

Sovelluksen käyttöönotto onnistuu 
määrittelemällä Aton-tuoterakenteista 
varaosanimikkeet ja julkaisemalla sar-
janumerokohtaiset rakenteet varaosa-
sovellukseen. Liitosten kautta nähtävis-
sä ovat myös varaosakuvat, piirustukset 
sekä datalehdet ja ohjeet.

Lisää tehoa myyntiin
Spare Part Portal on kehitetty yhteistyös-
sä teollisuuden kanssa ja sen tuottama li-
säarvo on merkittävä. ”Digitalisointi on 
välttämätöntä, eikä sähköinen kaupan-
käynti odota että soitetaan ja kysytään li-
sätietoja”, toteaa Pyry Ollonqvist Glas-
tonilta ja jatkaa: ”Myynnin pitää pystyä 
käyttämään kaikki aika oikeaan työhön.”
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