
Tehokas ohjelmistoratkaisu 
kone- ja teknisenkaupan 
hallintaan



on hyödynnetty konekauppaan kehitetyssä  
KoneFuturissa.

KoneFuturilla hallitset kokonaisuuden

Lähtökohtana on, ettei yritys joudu käyt-
tämään useita ohjelmia eri toimintojensa 
hallintaan. Erillinen laskutusohjelma, kas-
sakone, maksupääte, huollon varauskirja, 
tilausvihko, käsilähetteet, Excel-hinnastot 
ja toimittajien nettitilausjärjestelmät mer-
kitsevät tiedon sirpaloitumista. Lisäksi 
hinnat eivät useinkaan pysy ajan tasalla, 
raportointi on hankalaa ja aika menee ru-
tiiniluonteisiin tehtäviin.

KoneFutur-ohjelmisto on kehitetty ratkai-
semaan toimialan haastavat tarpeet. Kone-
alalla ohjelmisto on käytössä jo yli 200  
yrityksessä. Yhdessä autoalan ohjelmisto-
jen kanssa FuturSoftin ohjelmia käytetään 
lähes 2000 yrityksessä.

KoneFutur on tehty konekaupan 
erityistarpeisiin

Tekniseen alaan erikoistuneella FuturSoft 
Oy:llä on yli viidentoista vuoden kokemus 
autoalan ohjelmistoista. Samaa varaosa-
logistiikan, huoltotöiden hallinnan ja pien-
yritysten toiminnanohjauksen osaamista 

Kokonaisratkaisu 
konealan ammattilaisille
Kone- ja varaosakauppa ja huoltotoiminta vaativat 
tuekseen tehokkaat tiedonhallinnan työkalut. Tuote- ja 
hintainformaation pitää olla reaaliajassa, ja tilausten ja 
varastokyselyiden tulee tapahtua ilman välivaiheita.

OHJELMISTO ON 
SUUNNITELTU ERITYISESTI

•	 Maatalous- ja metsä koneliikkeille

•	 Veneliikkeille

•	 Pienkoneliikkeille

•	 Konekorjaamoille

•	 Moottoripyörä-, kelkka- ja ATV-liikkeille

Ohjelmisto on myös usean merkin sopimushuoltojen käytössä.

Integroituna ohjelmana KoneFutur käsit-
telee kaikkia yrityksen tietoja yhtenä sel-
keänä ja varmatoimisena kokonaisuutena. 
Perustoimintojen ohella yrityksen toimin-
taa voidaan kehittää mm. nopeasti tehtä-
villä kustannusarvioilla, tilaussopimuksilla 
ja automaattisilla tekstiviesteillä asiakkaille.

Huoltotoiminnassa pystytään hyödyntä-
mään mm. suoraa ajoneuvotietojen ha-
kua Trafilta, tarkkoja huoltohistoriatietoja 
sekä täsmällisiä työaika- ja varaosatietoja. 
Kaikissa toiminnoissa on painotettu help-
pokäyttöisyyttä, minkä vuoksi ohjelma on 
nopea omaksua.



Tietoyhteydet
•	 Trafi-suorakysely
•	 SMS-asiakasviestintä
•	 Verkkokauppayhteydet

Korjaamodata
•	 Työvaiheiden sisäänajo
•	 Päämiesten huoltoinfo
•	Autodata

Pankki- ja maksuyhteydet
•	 Pankki yhteydet
•	Maksukortti-integraatio
•	 Verkkolaskut ja eKirjeet

Tukkuri-liitännät
•	Hinnastojen käsittely
•	 Tuotekuvasto-yhteydet
•	 Saatavuuskyselyt
•	 Tilaus-integraatiot

Asiakaspalvelut
•	Nettiajanvaraus
•	 Kustannusarviot
•	Asiakastiedotus, SMS / sähköpostit
•	Asiakkaan ja ajoneuvon historia

Kone- ja varaosamyynti
•	 Tarjoukset
•	Asiakastilaukset
•	Myynti, kassa / laskutus
•	 Kone- ja laitekauppa
•	 Vaihtokoneet ja kuluseuranta

Korjaamohuoltotoiminta
•	 Työtilaus
•	 Työpaketit / työvaiheet
•	 Kustannusarviot
•	 Kone- / laitekortit
•	Huoltohistoria

Toiminnan ohjaus
•	Ajanhallinta ja kalenteritoiminnot
•	 Työmääräykset
•	 Työpaketit / työvaiheet
•	 Kellokorttitoiminnot
•	 Työvaiheiden kuittaukset

Varasto
•	Aktiivinen saldoseuranta
•	 Tilausehdotukset 
•	 Tuotetarrat ja viivakoodit
•	 Inventointi

Taloushallinto
•	Ostoreskontra-optio
•	 Reskontra- ja kirjanpitoliitännät
•	 Perintätoiminnot ja liitännät
•	 Raportoinnit

Markkinointi ja seuranta
•	 Kampanjoiden teko
•	Asiakkuudenhallinta (CRM)
•	 Tehokkuusraportointi
•	Asiakasostojen seuranta



FuturSoft Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. 0207 288 737 / 0207 288 730
aspalvelu@futursoft.fi

FuturSoft.fi

FuturSoft Oy kehittää johtavia ohjelmistoratkaisuja huollon 
ja teknisen kaupan ammattilaisille. Ohjelmistomme ja 
pilvipalvelumme tarjoavat kokonaisvaltaisen toimialaratkaisun 
yrityksen koosta riippumatta. Ratkaisumme on integroitu 
monipuolisesti alan toimittajien varastotietoihin, tilauksiin ja 
tuoteluetteloihin. Asiakkainamme on jo lähes 2000 yritystä 
Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa.

•	All Right
•	  Agrimarket / JD
•	Agritek
•	 BRP
•	 Brandt
•	  Duell Bikecenter
•	  Helkama
•	  Husqvarna
•	  Isojoen Konehalli
•	  John Deere Forestry

•	  Jonsered
•	  Kaha
•	  KTM
•	  Koivunen
•	  Komatsu Forest
•	  Konekesko
•	  Maritim
•	  Motoral
•	  Ponsse
•	  Promotor

•	  S.G. Nieminen/Sumeko
•	  Stiga
•	  Sumeko
•	  Suzuki
•	  Uimonen
•	  Valtra
•	  Volvo Penta
•	  Wurth
•	  Yanmar
•	  Örum

Yhteistyökumppanit, hinnastot

Pilviversio tai paikallinen versio avaimet käteen -periaatteella 

Ohjelma toimii paikasta riippumatta netin kautta pilviversiona turvallisesti ja joustavasti. Halutessasi saat myös paikallisen ver-
sion omalle koneellesi. Ohjelmisto on hinnoiteltu joustavasti käyttäjämäärän mukaan. Käyttöönotto tehdään tarpeesi mukaan 
paikan päällä helposti myös tiedonsiirtotarpeesi huomioiden.

VARAOSA- JA 
VARUSTEMYYNTI

•	  KoneFuturiin voidaan ajaa 
maahantuojien hinnastot. Niiden 
avulla omat osto- ja myyntihinnat 
ovat ajan tasalla ja tuotteet 
myydään oikealla katteella.

•	Ohjelmiston avulla saadaan helposti 
hinnoiteltua tuotteet antamalla 
halutut katteet tuoteryhmille.

•	  Ajan tasalla olevien tuotetietojen 
ja tilauskoodien perusteella 
myös tilaustoiminta 
automatisoituu ja helpottuu.

•	  Myyjällä on myyntitilanteessa 
aina näkyvissä asiakkaan 
myyntihistoria hintoineen.

•	  Myynti nopeutuu ja virheiltä vältytään 
viivakoodeja käyttämällä. Tilaustarpeet 
voidaan lisätä tilauskantaan myynnin 
yhteydessä, tai varastoa voidaan pitää 
yllä ennalta määrättyjen rajojen avulla.

HUOLTOTOIMINTA 

•	Huoltotilauksissa sovitut asiat 
voidaan kirjata jo varaushetkellä 
koneelle, jossa tiedot säilyvät 
oikeana työn luovutukseen 
asti. Työlle voidaan korjauksen 
aikana lisätä helposti 
tuotteita ja työvaiheita.

•	  Ajanvarauksella voidaan 
helpottaa työajan suunnittelua.

•	  Kaikki huollot ja korjaukset näkyvät 
huoltohistoriassa esimerkiksi 
seuraavan huollon yhteydessä.

•	  Ajankäytöstä ja tehokkuudesta 
saadaan raportit asentajittain.

KONEMYYNTI 

•	  KoneFuturilla hoidat helposti 
monenlaisia kauppatapahtumia. 
Voit myydä koneita joko suoralla 
kaupalla tai vaihdokin kanssa. 
Kauppatapahtuma voidaan tehdä 
joko suoraan tai asiakastilauksen 
ja tarjouksen kautta. Uusien 
laitteiden varustelu onnistuu 
myös helposti KoneFuturilla.

•	  Ohjelmiston avulla vaihdokeille 
voidaan tehdä huoltoja 
ja kirjata kuluja. Näiden 
perusteella saadaan tietoon 
vaihtokoneketjujen todelliset 
katteet ja marginaaliverotuksen 
erittelyt kirjanpitoon.

•	  Nämä ja muut konemyynnin 
toimintatavat onnistuvat 
KoneFuturilla joustavasti 
nopeuttaen asiakaspalvelua.

Usealle myös suora tilaus-, varastokysely- ja varaosaluetteloliitäntä.


