


"Liikennöitsijät tekevät tyhmiä 
ratkaisuita ja myyty hintataso ei 

riitä."

"Hinnoittelu on vaikeaa, koska ei 
tiedetä liikennöitsijöiden 

kustannustasoa"

"Liikennöitsijöiden kanssa keskustelu 
on vaikeaa ilman läpinäkyviä lukuja."

KTK ketjuissa on haastavaa saada 
kannattavuustietoja reaaliaikaisesti ja reitti- ja 
tehtäväkohtaisesti ja koko KTK - liikennöitsijä 
ketju huomioiden

Olemassa olevat ratkaisut eivät yksinään tarjoa 
kustannusdataa ja kannattavuustietoa 
päätöksenteon tueksi.

Kuljetusalan yritykset joutuvat toimimaan 
tehottomasti, mikä aiheuttaa alalle 
kannattavuusongelmia ja turhaa 
ympäristökuormitusta

Ongelma



Diffon hyödyt KTK 
ketjuille

Diffo antaa läpinäkyvästi selkokielistä ja 
yksityiskohtaista tietoa koko tuotantoketjun 
kannattavuudesta, jonka avulla kuljetusyrittäjät ja 
KTK:n operatiivinen johto pystyvät entistä helpommin 
tekemään parempia päätöksiä tehokkuuden ja 
kannattavuuden lisäämiseksi.

Tulokset näkyvät heti käytön aloittamisen jälkeen.

Lisäksi Diffon avulla voidaan korvata olemassa olevat 
ulkoiset telematiikkalaitteet ja säästää kustannuksissa.



Rahallinen hyöty 6,7 milj. liikevaihdon 

kuljetusyrityksessä

+200  000 €

DIFFO TUOTTAA 
ARVOA

Diffon avulla pystytään 

löytämään keskimäärin 

5% tehottomuudesta 

johtuvia turhia 

kustannuksia suhteessa 

liikevaihtoon

5%
Diffon asiakkaat ovat 

pystyneet parantamaan 

kannattavuuttaan 

keskimäärin 3 

prosenttiyksiköllä.

3%



Ajoneuvojen kustannus- ja 
kannattavuuslaskenta

Reitti-, tehtävä- ja 
kuljettajakohtainen laskenta

Kustannus- ja 
kannattavuuslaskenta

Reaaliaikainen suorituskyky, 
kustannus, kannattavuus ja 

päästöraportointi

Operatiivinen 
raportointi

Erilaisten hankintatapojen 
vertailu

Yhdistetty 
kannattavuuslaskenta

Investointien 
suunnittelu

Reittien suunnittelu

Resurssi- ja 
työvuorosuunnittelu

Operatiivinen 
suunnittelu

Kuljetusalan TES-tulkinnat

Mobiilisovellus tulossa 2022

Työaika- ja ajotavan 
seuranta

Näin me palvelemme asiakkaitamme
Suunnittele Seuraa Raportoi



Kuvaus KTK ympäristöön

Kannattavuus ja 
suorituskykytiedot

• Reitti
• Kuljettaja
• Auto

Kannattavuus ja 
suorituskykytiedot

• Reitti
• Auto
• Liikennöitsijä
• Asiakas



• Ajoneuvojen yhdistäminen
• Rajapintojen yhdistäminen
• Edullinen ajoneuvokohtainen 

hinnoittelu

• Mutkaton ja moderni 
käyttöliittymä.

• Työn automatisointi

•

•

Käyttöönotto Apu lähelläSuunnittele ja seuraa

• Ei ylimääräisiä 
laiteasennuksia

• Ei ylimääräisiä 
projektikustannuksia

•

•

•

Sano ei 
piilokustannuksille

Enemmän aikaa 
muihin työtehtäviin

•

⚬

⚬

⚬

⚬

•

⚬

Tee parempia päätöksiä

Kaikki tieto yhden 
ratkaisun takaa

• Euro on paras konsultti



Timo Pernu, CEO
+358 40 024 9495

timo@diffosolutions.com
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