WHITEPAPER

3 MULLISTAVAA TRENDIÄ,
JOTKA MUOKKAAVAT
TALOUDEN JA HANKINNAN
TULEVAISUUTTA

TIIVISTELMÄ
Digitaalinen vallankumous muuttaa liiketoimintaa
kaikkialla ja vaikuttaa myös yrityksen tukitoimintoihin,
kuten taloushallintoon ja hankintaan.
Hankinnasta maksuun (P2P) -prosesseissa on
tapahtunut – ja tapahtuu jatkossakin – merkittäviä
muutoksia, horisontissa häämöttää uusia trendejä,
joiden myötä on rantautumassa lisää innovaatioita.

Mutta mitä tämä tarkoittaa SINULLE talouden tai
hankinnan ammattilaisena? Sitä, että nyt on korkea
aika varautua mullistuksen jälkeiseen elämään, jossa
nämä megatrendit ovat uusi normaali. Lukemalla tämän
whitepaperin näet, kuinka tekoäly ja ohjelmistorobotiikka,
ennakoiva analytiikka ja lohkoketjuteknologia vaikuttavat
talouden ja hankinnan tulevaisuuteen ja kuinka voit alkaa
valmistautua muutoksiin jo tänään.

JOHDANTO
Tekoäly, robotiikka ja massadata kalskahtavat käsitteinä
1990-luvun scifi-elokuvalta, mutta nämä innovatiiviset
teknologiat ovat nykyisin täyttä totta ja vaikuttavat
liiketoimintaan. Yritykset etsivät tapoja hyödyntää

näitä edistysaskelia sovelluksilla, jotka maksimoivat
prosessien nopeuden, tehon ja tarkkuuden sekä
tarjoavat päätöksentekijöille kriittistä tietoa kilpailuedun
hankkimiseksi ja operatiivisten riskien minimoimiseksi.

Käsittelemme 3 megatrendiä sekä ennakoimme niiden vaikutusta talouden ja hankintojen tulevaisuuteen:

TEKOÄLY
JA ROBOTIIKKA

LIIKETOIMINTAJÄRJESTELMÄT,

LOHKOKETJU ELI
BLOCKCHAIN

uudistavat taloushallinnon
dynamiikan.

jotka tukevat automaatiota,
ovat ennakoivan
analytiikan perusta.

parantaa tiedon tarkkuutta ja
vähentää tarvetta kolmannen
osapuolen tarkastuksiin.
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1. TEKOÄLY JA ROBOTIIKKA
MULLISTAVAT
TALOUSHALLINNON
DYNAMIIKAN
Tekoäly on kehittynyt jatkuvasti
1950-luvulta saakka ja viime vuosina on
saavutettu merkittävää edistystä, joka
on tuonut tekoälyn myös liiketoiminnan
tueksi. Tekoälyn tekniikoita käytetään
hyödyksi nykyisin lähes kaikkialla.
Usein tekoäly pyrkii auttamaan meitä
tai vaikuttamaan meihin, vaikkapa
ehdottamalla netissä liikkuessamme,
mitä ehkä haluaisimme lukea, katsella,
kuunnella tai ostaa. Ne kokoavat
tapahtumia hiljaisesti taustalla ja
tekevät oletuksia trendien perusteella.
Käytettävissä on jo avustavia
toimintoja ja liitännäisjärjestelmiä,
joiden avulla käyttäjät voivat oikeassa
käyttöliittymässä delegoida töitä
tietokoneelle.
Taloushallinto on hyvä esimerkki
liiketoiminnoista, joihin tekoälyn
ja ohjelmistorobotiikan käytön
nopea yleistyminen vaikuttaa.
Erilaisia taloushallinnon
automatisointiratkaisuja, joiden
ansiosta talouden rutiinitehtäviin ei
enää tarvita suurta henkilöstömäärää,
on kehitetty jo yli 30 vuotta.
Oikealla olevassa kuvassa näkyy
teknologian nopea kehitys tällä
liiketoiminnan alueella neljän
sukupolven aikana. On kehitetty
ratkaisuja, joissa käyttäjien tehtäviä
ja päätöksentekoa helpotetaan
yhdistämällä prosessiautomaatioon ja
ohjelmistorobotiikkaan tekoälyä, kuten
koneoppimista.

TALOUSHALLINNON
KEHITYS
1. SUKUPOLVEN LASKUJENKÄSITTELY:
Manuaalinen koodaus ja täsmäytys.
15 €/lasku
25 €/ostotilaus

20 000/HTP
80 % ajasta

2. SUKUPOLVEN LASKUAUTOMAATIO:
Täsmäytys ja poikkeuskäsittely automatisoitu sääntöjen ja
tiliöintimallien avulla
5–10 €/lasku
18 €/ostotilaus

50 000/HTP
95 % ajasta

3. SUKUPOLVEN TALOUSAUTOMAATIO:
Täysin automatisoitu prosessi: maksimoitu täsmäytys,
maksusuunnitelman hyödyntäminen ennakoivan analytiikan,
koneoppimisen ja robotiikan tuella
4 €/lasku
10 €/ostotilaus
90 000/HTP

>99 % ajasta
Toteutuneet
alennukset

4. SUKUPOLVEN HANKINNASTA MAKSUUN:
Robotiikan avulla täysin automatisoidut tai avustavat ratkaisut,
jotka jättävät käyttäjille vain harkintaa edellyttävän
päätöksenteon ja parantavat tuottavuutta

TULEVAISUUS TEKOÄLYN JA
OHJELMISTOROBOTIIKAN AVULLA
Ei kannata pelätä, että robotit valtaisivat työpaikat –
tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmistyötä tarvitaan
automaation ohella vielä pitkään prosessien inhimillisiin
elementteihin, kun taas koneiden hoidettavaksi voidaan
antaa virheille alttiit, manuaaliset tehtävät. Tulevaisuuden taloushallinto keskittyy arvoa lisääviin tehtäviin, kuten
vaikkapa datan analysointiin tuottojen, liikevaihdon ja

kassavirran ennustamiseksi, toimintojen väliseen budjettisuunnitteluun ja ennusteiden laatimiseen. Tulevaisuuden
taloustiimi ottaa tämän huomioon rekrytoinnissa, ja
varmistaa, että henkilöstöllä on laaja-alaista osaamista,
jota teknologian rinnalla työskenteleminen edellyttää sekä
tarjoaa jatkuvaa koulutusta, joka valmistaa henkilöstöä
uusiin vastuisiin.

Lue lisää:
https://www.technologyreview.com/s/603370/robots-will-devour-jobs-more-slowly-than-you-think/
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2. AUTOMAATIOTA TUKEVAT LIIKETOIMINTA-ALUSTAT OVAT ENNAKOIVAN
ANALYTIIKAN PERUSTA
Tekoälyteknologia on riippuvainen täsmällisistä tiedoista. Ilman luotettavia ja riittäviä tietoja tekoäly ei pysty
opettelemaan ja ymmärtämään tarvittavia liiketoimintapäätöksiä. Siksi on erittäin tärkeää koota
mahdollisimman paljon tarkkaa dataa, jonka pohjalta yritykselle voidaan luoda kattava talousprofiili. Talouden
ja hankinnan ammattilaisena sinun kannattaa jo tässä vaiheessa omaksua ratkaisut, jotka tarjoavat seuraavia hyötyjä:

Saat kaikki toimittajat yhdistettyä P2P-ekosysteemiisi. Tämä ei vain paranna tapahtumien tarkkuutta
vaan myös auttaa hyödyntämään lisäalennuksia, eliminoimaan paperien pyörittelyn ja tehostamaan toimintaa.
Useimmat P2P-ratkaisut on suunniteltu teknologisesti edistyneille toimittajille, jotka pystyvät lähettämään
XML- tai EDI-tapahtumia. Mutta entä ne keskisuuret ja pienet toimittajat, jotka eivät hallitse tekniikkaa yhtä
hyvin? Tai toimittajat, jotka lähettävät edelleen paperilaskuja? Tarvitset nopean, helpon ja edullisen ratkaisun,
jonka avulla voit yhdistää tällaisetkin toimittajat P2P-ekosysteemiisi.

Saat koko henkilöstön käyttämään sähköistä hankintaa. Tietojen tarkkuutta voi parantaa varmistamalla,
että kaikki käyttävät samaa järjestelmää kaikissa hankinnoissa. Tämä voidaan saavuttaa vain, jos ratkaisu on
suunniteltu saumattomasti loppukäyttäjien työskentelytapaan; toisin sanoen henkilöstö käyttää sähköistä
hankintaratkaisua siksi, että se on aidosti helpoin tapa saada käyttöön tarvittavat tiedot ja toiminnot, eikä siksi,
että hankintaosasto sitä vaatii.
Voit automatisoida kaikki tilaukset ja laskut. Useimmissa P2P-järjestelmissä voidaan automatisoida vain
laskut, jotka ovat lähtöisin epäsuorista hankintajärjestelmistä. Mutta entä kaikki suorat laskut? Tai laskut,
joihin ei ole liitetty ostotilausta? Entä toimitilalaskut tai tuotannossa syntyneet laskut? Jos P2P-ratkaisu ei
pysty tehokkaasti käsittelemään kaikkia laskutustapahtumia, osa arvokkaista tiedoista voi jäädä keräämättä
järjestelmään ja tämä vääristää analytiikkaa. Varmista, että P2P-ratkaisusi reskontrapuoli on aidosti
reskontratapahtumien keskus kaikille laskuille niiden tyypistä riippumasta.

TULEVAISUUS JA ENNAKOIVA
ANALYTIIKKA
Automatisoimalla toiminnot kattavasti hankinnasta aina
laskujen käsittelyyn ja maksuun – ja jopa matkakulujen ja
muiden kulujen raportoinnin sekä omaisuuden hallinnan
– voit luoda kattavan datavaraston, jota voit käyttää
analyysien, ennusteiden ja toimenpiteiden pohjana.
Datavaraston avulla tekoälyratkaisu voi tarkastella
aiempia trendejä, tapahtumatietoja ja käyttäjien
toimintamalleja. Se myös ilmoittaa, kun saatavilla on
käteisalennuksia, toimittajia kannattaa konsolidoida tai
kun järjestelmässä on ilmennyt epäilyttävää toimintaa.
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3. LOHKOKETJU PARANTAA TIETOJEN
TARKKUUTTA JA AUTTAA
VÄHENTÄMÄÄN KOLMANSILLA
OSAPUOLILLA TEETETTÄVIEN
TARKASTUSTEN TARVETTA
Lohkoketjuteknologia eli blockchain ei pelkästään
paranna tietojen tarkkuutta merkittävästi, vaan sen
avulla voit myös päästä lopullisesti eroon kolmansilla
osapuolilla teetettävistä tarkastuksista. Mietipä asiaa
tarkemmin. Olet varmasti kuullut BitCoinista ja saatat
mielessäsi yhdistää sen anonyymien verkkojen huhuttuihin hämäräpuuhiin – mutta saman teknologiamallin
avulla luotiin lohkoketjun taustalla oleva käsite. Sen
kantavana ideana on läpinäkyvyys transaktioissa,
joihin osapuolet eivät pysty tekemään muutoksia.

TULEVAISUUS JA LOHKOKETJU
Lohkoketjuun syötettäviä ja siinä seurattavia kirjanpitotietoja eivät voi muuttaa edes kirjanpitojärjestelmän omistajat. Näin taloustietojen oikeellisuus
on taattu, eikä niiden vaatimustenmukaisuutta
tarvitse varmistaa erillisin tarkastuksin. Yritykset
voivat siis keskittyä hoitamaan liiketoimintaansa,
eivätkä kolmansillaosapuolilla teetettävät tarkastukset ole enää tarpeen. Myös kiertoajat lyhenevät
ja kustannukset pienenevät, koska kaikki tapahtuu
reaaliaikaisesti. Lisäksi lohkoketjun tarjoamaa
näkyvyyttä voidaan käyttää yhdessä analytiikan
kanssa apuna kassavirran ja liiketoiminnan riskien
hallinnassa.

NÄIN SE TOIMII:
•
•
•
•
•

Transaktio syötetään lohkoketjuun ja salataan.
Transaktio näkyy vain liiketoimen osapuolille.
Osapuolet vahvistavat transaktion oikeellisuuden reaaliaikaisesti.
Vahvistettu transaktio on lopullinen ja peruuttamaton ilman kolmannen osapuolen tarkastajan panosta.
Transaktio tallennetaan julkiseen, hajautettuun kirjanpitoon muiden transaktioiden joukkoon.

YHTEENVETO

BASWARE

Talouden ja hankinnan tulevaisuus mullistaa sähköisen
kaupankäynnin vetämänä tapoja, joilla yritykset
työskentelevät, ostavat tai myyvät tuotteita ja pitävät
yhteyttä toisiinsa. Nyt on aika pohtia, miten se
vaikuttaa tiimien kehittämiseen, toimittajasuhteisiin
ja toimintojen väliseen yhteistyöhön, jotta voit luoda
ympäristön, joka skaalautuu tulevaisuutta silmällä
pitäen. Investoi teknologiaan, joka on suunniteltu
kehittymään – ei sellaiseen, joka vanhenee ja täytyy
vaihtaa jo muutaman vuoden kuluttua. Panosta
henkilöstöön, ja taitoihin joita he tarvitsevat
menestyäkseen liiketoimintaasi muuttavan
teknologian rinnalla. Ota yhteyttä Baswareen, niin
kerromme, kuinka voimme auttaa.

Basware on maailman johtava hankinnasta
maksuun - ja verkkolaskuratkaisujen sekä
innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja.
Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto
yhdistää yrityksiä eri puolilla maailmaa. Basware
on maailman suurin avoin yritysverkosto,
joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan
kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien
yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen.
Yritykset ympäri maailman saavuttavat
merkittäviä kustannussäästöjä, entistä
joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja
tiiviimmät liiketoimintasuhteet
toimittajiensa kanssa.
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