
 
 

 
 

Östgötagatan 12, 
SE-116 25 Stockholm 

Växel +46 (0)8 20 49 50 
Mail kontakt@symbrio.com 

1  
 

                                             

 

 
 
 
 
 
 

Buy-on-net vai Bajonett? 
 

 

Haastattelu Symbrio Örjan Magnussonin kanssa,  
Ostopäällikkö Eltel Networksissa. 

 
 
 
 

Buy-on-net eller Bajonett? 
Eltel Networks otti vuonna 2005 käyttöön Symbrion ostojärjestelmän. Kun Örjan Magnusson aloitti vuonna 
2006 työskentelyn Eltel Networksin logistiikkapäällikkönä, yrityksessä oli juuri otettu järjestelmä käyttöön. 

Symbrion ostojärjestelmä oli jo toiminnassa ja Eltel antoi sille nimeksi ”Bajonett”. 

 
Aluksi Eltelillä oli edelleen operatiivinen osto-osasto eli kentällä oleva tilaaja soitti tai lähetti sähköpostia 
osto-osastolle kertoakseen, mitä pitäisi tilata. Sitä mukaa kun Bajonett yhdistettiin organisaation 
toimintoihin, operatiiviset hankinnat vähenivät selkeästi. Tämän myötä ostot siirtyivät yhä enemmän 
tuotantoyksiköiden vastuulle eli strateginen ostokäyttäytyminen alkoi muotoutua. Nykyään tilauksista voi 
huolehtia esimerkiksi projektipäällikkö. 
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Mikä oli tilanne, kun örjan tuli mukaan? 

 
”Kaikki sujui suhteellisen kivuttomasti, järjestelmä oli melko helppo ottaa organisaation käyttöön, ja se on 
käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen liiketoimintajärjestelmäämme verrattuna”, Örjan selittää. 
 

Miten oli mahdollista, että symbrion käyttöönotto sujui niin helposti ihmisten luontaisesta 
muutosvastarinnasta huolimatta? 

 
”Fixed Communication oli silloin suurin organisaatiomme, ja heidän oli varsin helppoa ottaa järjestelmä 
käyttöön. He käyttävät järjestelmää nykyäänkin eniten. Nyt olemme kasvaneet uusien yritysostojen ansiosta 
eri puolilla maailmaa. Kulttuurit vaihtelevat suuresti”, Örjan selittää. 
 
”Uusi ja suuri haasteemme on saada yritykselle yhteinen maailmanlaajuinen ostoprosessi, toisin sanoen 
kaikille sopiva ratkaisu”, Örjan toteaa. 
 
Mitä Eltelissä on tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? 
 
”Tärkeimpänä muutoksena on se, kuinka Eltel Networks on muuttunut. Vuonna 2006 Eltel jaettiin useisiin 
osiin. Niissä sekoittuivat erilaiset tekniikan alat, kuten esimerkiksi sähkö, televiestintä ja rautatiet. Nyt 
järjestelmää on virtaviivaistettu. Jäljellä on kolme segmenttiä, joiden alla on kuusi globaalia liiketoiminta-
aluetta.” 
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Ovatko kentällä työskentelevät asentajat huomanneet muutoksia kuluneiden kymmenen vuoden aikana? 
 
”Raportointitavat ovat muuttuneet hieman. Aiemmin puhuttiin paljon ”moniosaamisesta”, eli toimeksiantoa 
lähetettiin hoitamaan teknikko, joka hallitsi sekä sähkö- että teleongelmien ratkaisemisen. Toimimme nykyään 
toisin.” 
 
”Keskitymme erikoistumiseen samanaikaisesti kun painotamme toimivamme ”Eltel Way” ‑periaatetta 
noudattaen. Tämä tarkoittaa, että liiketoiminta-alueesta riippumatta toimintamme on vastattava ”Eltel Way” 
‑ideaa. Kyse on maailmanlaajuisesta ostoprosessista, jota kaikkien tulee noudattaa.” 
 
”Erikoistuminen näkyy tekniikassa, mutta keskeistä on, miten hoidamme projektit ”Eltel Way” ‑periaatteen 
mukaisesti. Meidän on yhdistettävä kaksi vastakkaista voimaa: Erikoistuminen ja ”Eltel Way”, Örjan selittää.  
 

Mikä on bajonettin paras ominaisuus? 

 
”Paras ominaisuus on ostoskärryn optimointi eli hintavertailu. Jotta tämä toimisi, tiettyjen edellytysten on 
täytyttävä. Tarvitaan sähkönumerostandardi”, Örjan toteaa. 
 
Örjan selittää, että on yhä yleisempää solmia pitkäkestoisia sopimuksia, jotka ovat voimassa usean vuoden 
ajan. Yleensä laaditaan muutama puitesopimus.  
 
Myyjälle on kuitenkin korostettava, että sillä ei ole yksinoikeutta, vaan myyjän vastuulla on, ostaako Eltel siltä 
vai ei. Myyjällä on oltava järjestelmässä kilpailukykyiset hinnat, ja tämäntyyppiseen strategiaan Bajonett on 
loistava työkalu”, kertoo Örjan. 
 

Eltel on liittänyt monia myyjiä symbrioon. mitä etua siitä on? 

 
”Kun niin moni myyjä on liitetty Bajonettiin, Eltel saa sähköiset laskut myös verkkomyyjiltä. Tämä on yksi 
Symbrion etuja: kyse ei ole vain siitä, että saamme laskun otsikon ja kokonaissumman, vaan Symbrio tarjoaa 
myös rivikohtaisia tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että käytössämme on valtava määrä tilastotietoa, josta on 
meille hyötyä sopimusneuvotteluissa”, kertoo Örjan. 
 
”Monet ihmiset ajattelevat, että ainoa tapa saada hyviä tilastoja on tehdä järjestelmätilauksia, mutta me 
saamme e-laskun, jossa on rivikohtaiset tiedot, vaikka noutaisimme tuotteet myymälästä. Muissa maissa ei 
oikein ymmärretä, miten voimme saada niin hyviä tilastoja myös noutolaskuista. Tämä johtuu siitä, että niin 
monet verkossa toimivat myyjät on liitetty järjestelmään”, Örjan selittää. 
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Millaisia suuria muutoksia näet asennusalalla?  
 

 
Örjan selittää, että Eltel on alkanut tarkastella tarkemmin globaaleja ostosopimuksia. ”Sen lisäksi, että 
lainaamme henkilöstöä toisiltamme, pyrimme myös laatimaan globaaleja, rajat ylittäviä sopimuksia. Suurilla 
hankintamäärillä saamme parempia alennuksia, mutta se edellyttää tietysti hyvää koordinointia.  
 
Suurena maailmanlaajuisena toimijana Eltel haluaa hyödyntää niin sanottua ostovoimaansa”, Örjan toteaa. 
Rakentamista koskevat nykyään myös yhä tiukemmat ympäristövaatimukset. ”Eltelillä on omat 
ympäristövaatimuksensa ja -tavoitteensa, esimerkiksi se, että autot tuottavat vähemmän päästöjä. Bajonett 
tarjoaa jo nyt tukea, jota Eltel ei ole vielä hyödyntänyt”, Örjan kertoo.  
 
Onko ostajan rooli muuttunut?  
 
Tiettyihin liiketoimiin liittyvät projektineuvottelut ovat entistä tärkeämpiä. ”Tarvitsemme tarkempia tietoja 
asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. Asiakassopimusten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki on 
mahdollisimman läpinäkyvää eli että emme aseta myyjille sopimusehtoja, jotka eivät päde asiakkaiden 
suuntaan. Mehän olemme vain asiakkaan ja myyjän välissä”, selittää Örjan.  
 
Miltä tulevaisuus näyttää? Mitä ominaisuuksia kaipaat?  
 
”Kun meidän pitää tilata todella suuria määriä kerrallaan, kuten esimerkiksi 10 000 metriä kaapelia johonkin 
hankkeeseen, puitesopimuksen hinnat eivät koskaan ole aivan kohdallaan. Silloin on pyydettävä tarjous 
suoraan muutamilta myyjiltä. Järjestelmän pitäisi tukea jonkinlaista tarjousprosessia. Järjestelmässä pitäisi 
pystyä lähettämään tarjouspyyntö suuresta määrästä jotakin tuotetta ja saada siihen vastaus. Siinä 
tapauksessa tarvitaan myös järjestelmään integroituja myyjiä, jotka pystyvät ottamaan vastaan ja 
käsittelemään tarjouspyyntöjä”, Örjan toteaa. 
 

Millaisena koet suhteesi symbrioon? 
 

”Symbrion kanssa on helppo keskustella esimerkiksi järjestelmän käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Saamme 
hyvää tukea. Symbrion kanssa on helppo tehdä yhteistyötä”, Örjan sanoo. 
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