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Tietotalo – Infogate



Tietotalo Infocenter Oy
Perustettu 1995

Liikevaihto: ~3M€/2013

Työllistää 26 asiantuntijaa Keilaniemessä Espoossa ja Rovaniemellä

Omistus: Hiidenkivi Investment, Nordia Management, Toimiva johto

Yritysesittely

Strategia
Konseptit

Teknologia

Sisältö

Ydinosaaminen: Verkkopalveluratkaisut

Näkemys: Asiakkaiden verkkoliiketoiminnan menestystarinoiden luoja

Osaaminen: Verkkopalveluiden strategia-, konsepti- ja teknologiaosaaminen



Terveydenhuoltosektori





Kunnat ja kaupungit





Koulutus





Matkailu









Uudet teknologiat App + beacons!



Infogate e-commerce
Mikä, Kenelle, Miksi? 
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Digitaalinen

markkinointi

Analytiikka / AnalyticsStrategia / Strategy

Markkinoinnin hallinta / Marketing 

management

Optimointi / Search

Mainonnan tekniikka / Ad tech

Retargetoinnin data / Retargetting data

Luova suunnittelu / Creative Kauppa / Commerce

Käyttökokemus / UX

Some / Social

Mobiili / Mobile

Digitoimistot, mainostoimistot

Käyttökokemus, mobiilisisällöt, pelisisällöt…

Kaupparatkaisut, digitarjoukset,

tuotearvioinnit…

A/B-testaus, sisältömarkkinointi, 

UX design, käyttäjäryhmät ja -polut…

Sosiaaliset verkostot ja alustat, yhteysönhallinta,

Some-markkinointi, blogit, sisältömarkkinointi,

arvionnit ja arvostelut…

Mobiilisovellukset, paikkatietopohjausuus, lisätty 

todellisuus,  automaattinen sisällöntunnistus, 

mobiilimarkkinointi, tekstiviestit, mobiilioptimointi, 

Asiakasanalytiikka, medianäkyvyyden analytiikka, 

kampanjoiden hallinta, digitoimistot, ab-testaus, 

tagipolitiikka, some-analytiikka, mobiili-analytiikka, 

markkinoinnin tuloksellisuus…

Datanhallintaratkaisut (DMP), datan jako, datan 

tarjoajaverkostot, lokaatiopohjaisuus…

Mainontaverkostot, hakukonemainonta, 

sähköpostimarkkinointi, AB-testaukset, 

mobiilikohdentaminen, videomainokset, 

pelimainostaminen, 

Hakukoneet, optimoinnin työkalut, mobiili 

löydettävyys, monimuotoisen median 

löydettävyys…

Liiketoimintajohto,  luova johto, business 

intelligence, konsultatiivinen managerointi…

IT-palvelut, liiketoiminnan ulkoistuspalvelut, markkinoinnin ratkaisutoimittajat,

markkinointiresurssien hallinta, leadien hallintaratkaisu, kampanjahallinta…

Nousevat teknologiat



Verkkokaupan rooli matkan eri vaiheissa
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- Matkailuyrityksille, erityisesti Hotelleille, 

Kylpylöille ja Resorteille, joilla 

majoitustuotannon lisäksi muuta 

palvelutuotantoa, alihankkijoita!

- Oma verkkopalvelu strateginen liiketoiminnan 

kehittämisen painopiste!

- Organisaatiossa on miehitettynä keskeiset 

vastuualueet digitaalisen markkinoinnin, 

analytiikan ja online kaupankäynnin osalta! 

- Verkkopalvelun – ja kaupan kehittämiseen 

satsataan pitkäjänteisesti ja tuloksia 

analysoidaan systemaattisesti. 

Kenelle Infogate verkkokauppa soveltuu?

Verkko-

näkyvyys

Verkko-

kauppa

Käyttötapaus-

optimointi

Digitaalinen

markkinointi

CMS

HTML

CSS

ASP

XML 

REST

JS



• Integraatio-osaaminen toiminnanohjausjärjestelmiin 

kuten Hotellinx, Micros Opera ja Micros Suite8 

• Kapasiteetin hallinta vrk, tunti- ja kpl tuotteelle

• Myynti matkan eri vaiheessa eri päätelaitteilla

• Mahdollistaa lisämyynnin, kampanjat ja hinnoittelut eri 

kohderyhmille, tulossa applikaatiot

• Tuote- ja hintahallinta digitaaliseen markkinointiin 

(CMS, markkinoinnin automaatio, landing pages, 

some, emails jne)

• Monipuoliset maksutavat kuten Paytrail, Suomen 

Maksuturva, Nets, Lindorff osamaksu, tulossa Yandex

• SMS ja mobiililiput (sms-vahvistukset, mobiililiput ja 

lukijalaitteet) 

Miksi Infogate verkkokauppa?



- Asiakashallinta, varausstatushallinta

- Tuotekategoriat ja –ryhmät

- Hinnoittelu, hintasäännöt, hinta-rajapinnat

- Eri tyyppisten kalenterien näkymä- ja 

säännöstö hallinta 

- Kieliversioiden hallinta

- Maksutapojen hallinta kieliversioittain

- maksukyselyt PSP operaattorille

- Hakukriteerien hallinta

- Kampanjoiden hallinta

- Varausdokumentaation hallinta

- Verkkokaupan raportit

Infogate verkkokaupan hallintaliittymä



Infogate verkkokauppoja



Analyysi
Tavoitteet kirkkaaksi, 

Käyttäjätutkimus, Webin analysointi

Suunnitelma
Sisältö, Käyttökokemus, Visuaalisuus

Toteutus
Ratkaisut, Integraatiot

Testaus ja käyttöönotto
Käyttöönotto ja julkaisu, analytiikka 

Miten Infogate käyttöönotetaan



jari.auranen@tietotalo.fi

etunimi sukunimi työnantaja

kotisivut

sähköpostiosoite

Director, Travel & Toursim Solutions

040 5406612


