Similar - Yksi uusi asiakas päivässä
Similar
Similar on b-to-b myyjän, yksittäisten yritysten löytämiseen tarkoitettu palvelu. Sen tärkein
tavoite on olla helppo ja luonteva tapa löytää uusia potentiaalisia asiakkaita.
Palvelu on Melba Digital Oy:n kehittämän nettipohjaisen ohjelmiston ja Suomen Asiakastieto
Oyj:n tuottaman yritysrekisterin yhdistelmä.

Ohjelmisto
Similar-haku etsii pelkän yrityksen nimen perusteella rekisteristä samankaltaisia yrityksiä.
Ensimmäisen hakutuloksen jälkeen ohjelmiston käyttäjällä on mahdollisuus muokata
löytämisen ehtoja joko tarkentamaan tai laajentamaan hakutulosta mieleisekseen.
Näitä ehtoja ovat:
- toimiala, aina tarkinta luokittelua myöten
- yrityskoko (henkilöstö ja liikevaihto)
- sijainti (maakunta ja kunta)
Melba Digital Oy:lla on oikeus lisätä ja muuttaa samankaltaisuuteen liittyviä hakuehtoja.
Lista on työkalu, johon kaikki palvelusta löydetyt ja valitsemanne yritykset kertyvät. Siinä on
seuraavat ominaisuudet:
- kunkin käyttäjän poimima ja listalle siirtämä yritys saa automaattisesti asiakasvastuun
käyttäjän mukaisesti
- asiakasvastuu voidaan kuitenkin vaihtaa toiselle käyttäjälle, jolloin ohjelmistossa on
mahdollisuus lähettää vaihdosta koskeva viesti
- yritykseen voi kirjata muistion tai ne voi segmentoida haluamallanne tavalla
- yrityksen perus- ja yhteystiedot sisältävä asiakaskortti

Similar-Asiakaspankki
Palvelun rekisteri perustuu Suomen Asiakastieto Oyj:n tuottamaan tietoon suomalaisista
yrityksistä. Similar-Asiakaspankki kattaa kaikki suomalaiset yritykset jotka ovat
rekisteröityneet sekä alv- että ennakkoperintärekisteriin.

Similarin hinta
Palvelun kuukausimaksu on 89 € ja se veloitetaan kuuden (6) kuukauden erissä etukäteen
(laskutuskausi).
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Maksuehto 14 päivää.
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Sopimusmalli
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusjakso käynnistyy toimitusta seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä. Palvelu kuitenkin laskutetaan ensimmäisen kerran
hetkellä, jolloin asiakkaalle toimitetaan käyttäjätunnus ja salasana.
Palvelun irtisanominen pitää tehdä ennen seuraavaa laskutuskautta. Melba Digital Oy
huolehtii sopimuskauden päättymiseen liittyvästä tiedottamisesta.

Palvelun käyttäjät
Palvelua käyttävien henkilöiden määrää yrityksessänne ei ole rajattu. Yhden käyttäjän tulee
kuitenkin toimia Melba Digital Oy:n suuntaan yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on huolehtia
käyttäjien kirjaamisesta ohjelmistoon. Palvelun käyttäjistä kirjataan ohjelmistoon käyttäjien
etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Oikeus lähettää tiedotteita
Melba Digital Oy:lla on oikeus lähettää tiedotteita ja käyttäjävarmistuksia joko palveluun
liittyvän ohjelmiston sisällä tai erillisen sähköpostin avulla.
Käyttäjävarmistus on asiakkaan edun mukaista ja sen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että
kaikilla käyttäjillä on edelleen oikeus käyttää palvelua yrityksenne lukuun.

Tietosuoja
Melba Digital Oy toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietojen käsittelijän roolissa. Melba
Digital Oy toimittaa palvelun käyttöönoton yhteydessä linkit tietosuoja-asetuksen vaatimiin
dokumentteihin.
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