


● Kun osallistut ensimmäisen kerran 
webinaariin, sinulle aukeaa kysely 
ääniasetuksista (voi aueta muiden 
ikkunoiden taakse)

● Valitse, millä laitteella haluat 
kuunnella webinaaria
○ Tietokone
○ Puhelin

● Valitse, kuunteletko webinaaria 
laitteen kaiuttimen vai 
kuulokkeiden kautta

● Muistaa painaa lopuksi ok 

Tervetuloa Tampuurin webinaariin! Ongelmia 
äänen kanssa? Tarkista asetukset



● Webinaarin kesto on 50 minuuttia
● Webinaari tallennetaan. Saatte linkin tallenteeseen 

myöhemmin sähköpostitse. 
● Kysymyksiä voi esittää Questions-kohdasta koko 

webinaarin ajan. Kysymyksiin vastataan esityksen 
jälkeen tai jos aika loppuu kesken, myöhemmin 
sähköpostilla / verkkosivuillamme.

Tervetuloa Visma Tampuurin 
webinaariin

Alkuun muutama käytännön asia



Piia Karisalmi

Sales Support Specialist

Visma Tampuuri

Asiantuntijat

Timo Varis 

Tuotepäällikkö

Visma Tampuuri



Mikä on asukkaan palvelupyynnöt -toiminto?

● Uusi toiminto palvelupyyntöjen keräämiseen ja käsittelyyn 
Asukassivujen ja Tampuurin avulla

● Selainpohjainen, päätelaiteriippumaton toteutus korvaamaan 
vanhanaikaiset sähköposti- ja paperilomakkeet

● Kaikki tiedot arkistoituvat Tampuurin osapuolelle

Mitä asukkaan palvelupyynnöt eivät korvaa?

● Vikailmoituksia
● Maksullisia asiakirjatilauksia

Asukkaan palvelupyynnöt



Palvelupyynnöt - perinteinen malli

+ Nopea toteuttaa sivustolle
+ Tehokkaampi kuin paperille 

tulostettava ja mahdollisesti 
myöhemmin skannattava lomake

- Pyynnön jättäjä ei voi seurata etenemistä
- Pyyntöjen kohdistaminen oikeaan 

henkilöön manuaalista
- Tiedon turvallisuus kyseenalainen



Uusi palvelupyynnöt -toiminto sisältää:

● Uuden palvelupyynnön luominen
● Oman palvelupyynnön tilan seuraaminen 

Asukassivuilta
● Palvelupyyntöön liittyvän lomakkeen katselu

● Käyttövalmiita lomakkeita ja 
mahdollisuus räätälöintiin

● Palvelupyynnön käsittely uuden 
tehtävät-toiminnon kautta

Palvelupyynnöt - Tampuurin tapa



Palvelupyynnöt - Tampuurin tapa



Luo palvelupyyntö Tampuurista
● Esimerkki: Ilmoitus häiritsevästä 

asumisesta: Asukas ottaa yhteyttä 
puhelimitse ilmoittaakseen naapurin 
aiheuttamasta häiriöstä

● Prosessi käynnistetään Tampuurin 
osapuolen perustietonäkymästä

● Näkymä näyttää myös montako 
palvelupyyntöä osapuoli on aikaisemmin 
tehnyt ja painikkeesta pääsee katsomaan 
näitä



Lomakkeen valinta
● Asiakaspalvelu valitsee haluamansa 

palvelupyynnön Tampuuriin 
asennettujen lomakkeiden listalta 

● Asiakas voi valita lomakkeet, kuten 
sisäänmuutto, häiriöilmoitus ja 
asiakaspalaute (valmiita lomakkeita 
tällä hetkellä 10)

● Myös asiakkaan määrittämiä 
lomakkeita on mahdollista 
toteuttaa Tampuurin 
käyttöönottojen toimesta



Lomake
● Asiakaspalvelija täyttää 

valitun lomakkeen
● Lomakkeet tukevat mm. 

pudotusvalikoita, tietojen 
validointeja ja 
liitetiedostoja 

● Tampuurin kautta 
syötettäessä 
Asiakaspalvelu kohdistaa 
lomakkeen oikealle 
huoneistolle



Lisää uusi palvelupyyntö Asukassivuilta
● Uuden palvelupyynnön luonti

○ Asukassivujen kautta luotu palvelupyyntö pohjautuu samoihin lomakkeisiin 
kuin Tampuurista luotu



Palvelupyyntöjen listaus Asukassivuilta
Palvelupyynnöt voidaan listata 
Asukassivuilla tiilen “Näytä 
palvelupyynnöt” -toiminnolla.

Listalla näytetään seuraavat tiedot:

● Aihe
● Tyyppi (lomake)
● Jättöpvm
● Tila
● Linkki täytettyyn 

lomakkeeseen



Tehtävän käsittely
● Talletettu palvelupyyntö näkyy osapuolen takana Tampuurissa
● Klikkaamalla painiketta aukeaa lista ko. osapuolen jättämistä palvelupyynnöistä



Tehtävien haku (palvelupyyntöjen)
Uuden käyttöliittymän puolella 
Asukasvalinta-välilehdellä 
Tehtävät-toiminnallisuus

Mahdollisuus hakea tehtäviä 
kuvan mukaisilla hakutekijöillä 
(kuvan vasen reuna)



Tehtävän tarkat tiedot
● Palvelupyyntö käsitellään avaamalla tehtävä ja muuttamalla sen statusta
● Häiriöilmoituksen ollessa kyseessä näytetään samalla kustannuspaikalla 

aikaisemmin ilmenneet häiriöilmoitukset



Hyödyt asiakkaalle

● Tehtävien hallinta yhdessä paikassa
● Tarvittava tieto helposti saatavilla ja tallettuu automaattisesti 

oikealle osapuolelle
● Vähemmän manuaalista työtä
● Tietoturvallisuus huomioitu, tiedot Tampuurissa eikä 

sähköpostiarkistoissa
● Parempi asiakaskokemus, läpinäkyvä palveluprosessi



Palvelupyynnöt - Demonstraatio



Hinnoittelu
● Perusmaksu käyttöönotolle - 1 250 €

○ Sisältää: Tehtävät toiminnon käyttöönotto Tampuurin uudessa käyttöliittymässä. Valittujen valmislomakkeiden 
määrittäminen Asukassivuille sekä Tampuurille. Asiakkaan kouluttaminen Tampuurin käyttöön. Asukassivujen 
Palvelupyynnöt-tiilen käyttöönotto.

● 10 valmislomaketta,
 joista asiakas voi valita haluamansa lomakkeet - 290€/kpl

● Hae lupa omatoimiseen remonttiin
● Ilmoita asunnon väliaikaisesta luovutuksesta
● Ilmoita nimenmuutoksesta
● Ilmoita sisäänmuutosta
● Ilmoita vuokralaisen kuolemasta

● Ilmoita vuokraoikeuden siirrosta
● Ilmoitus häiritsevästä asumisesta
● Ilmoitus häiritsevästä tupakoinnista
● Hae lupaa jälleenvuokraukselle
● Tilaa asunnontarkastus



Hinnoittelu
● Uuden lomakkeen lisääminen - 490 €/kpl

○ Uuden lomakkeen rakentamisen “miniprojektin” vaiheet
■ Esimääritys
■ Asiakkaan kanssa läpikäynti
■ Kielikäännökset (englanti, ruotsi)
■ Asennus Asukassivuille ja Tampuuriin

● Olemassa olevan lomakkeen muokkaaminen - 290 €/kpl
○ Lomakkeen muokkaamisen “miniprojektin” vaiheet

■ Esimääritys
■ Asiakkaan kanssa läpikäynti
■ Kielikäännökset (englanti, ruotsi)
■ Asennus Asukassivuille ja Tampuuriin



Hinnoittelu
● Sovellusvuokra Hinta perustuu asiakkaan kiinteistöjen/taloyhtiöiden tai huoneistojen määrään

● Käyttöön perustuva maksu
Standard-paketti - 8 €/kk Standard paketti sopii erityisesti silloin kun asukkaan palvelupyyntöjä käytetään kuukausittain tai 
todella pieniin prosesseihin. Standard-pakettiin kuuluu 5 lähetettyä/tallennettua lomaketta joka kuukausi. Jos kuukausittainen 
käyttö ylittää 5 lomakkeen rajan, ylittävän osuuden osalta laskutetaan 1,50 €/lomake. Laskuttaminen tapahtuu kuukausittain.

Normal-paketti - 25 €/kk Normal paketti sopii erityisesti silloin kun asukkaan palvelupyyntöjä käytetään viikoittain tai pieniin 
prosesseihin. Normal -pakettiin kuuluu 20 lähetettyä/tallennettua lomaketta joka kuukausi. Jos kuukausittainen käyttö ylittää 
20 lomakkeen rajan, ylittävän osuuden osalta laskutetaan 1,50 €/lomake. Laskuttaminen tapahtuu kuukausittain.

Business-paketti - 55 €/kk Business paketti sopii erityisesti silloin, kun asukkaan palvelupyyntöjä käytetään päivittäin. 
Business-pakettiin kuuluu 50 lähetettyä/tallennettua lomaketta joka kuukausi. Jos kuukausittainen käyttö ylittää 50 lomakkeen 
rajan, ylittävän osuuden osalta laskutetaan 1,50 €/lomake. Laskuttaminen tapahtuu kuukausittain.





Ota yhteyttä 

myyntipalvelu.tampuuri@visma.com



Tutustu myös 
muihin 
webinaareihimme

Osoitteessa tampuuri.fi



Seuraa meitä somessa

@vismatampuuri @vismatampuuri @vismafinland@vismafinland@vismatampuuri




