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Yhteys toimii ja
homma pelittää!
Oscar helpottaa Metric Industrial Oy:n arkea

Metric Industrial Oy on yli neljäkymmentä vuotta sitten perustettu asiantuntijayritys, joka
markkinoi kone- ja tehdasautomaatioon sekä mittausteknologiaan liittyviä komponentteja ja
laitteita. Sekä Metric Industrial että sen sisaryhtiöt ACC Systems Oy ja Amitronic Oy käyttävät
Oscar Pro:ta toimintansa tehostamiseen.
Metric Industrial otti Oscar Pro -toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönsä vuonna 2005 käytettyään toiminnassaan ensin
vuosien ajan DOS-pohjaista Oscar Classic -järjestelmää. Metric
Industrialin talouspäällikkö Pirjo Kuneliuksen mukaan
käyttöönotto sujui mallikkaasti ja koko prosessi päätöksenteosta
ohjelman käynnistämiseen vei vain kolme viikkoa. Myyntisihteeri
Tuija Ruusuvuoren mukaan uuden Oscar-ohjelmiston haltuunotto oli erittäin helppoa.

oscarPRO

Talouspäällikkö Kunelius kiittelee Oscaria erityisesti järjestelmän
mahdollistamasta sujuvasta integraatiosta laskutuksen ja kirjanpidon välillä. Eritoten ostolaskujen automatisointi ja sähköinen
laskutus ovat hänen mukaansa helpottaneet yritystoimintaa
merkittävästi. Samanlaisia kokemuksia on myös Metric Industrialin sisaryhtiöillä, jotka yhtä lailla ohjaavat omaa toimintaansa
Oscarilla.
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Yhteydet Metric Industrialin ja Oscar Softwaren välillä on Kuneliuksen mukaan toiminut erinomaisesti, ja pulmatilanteet on
selvitetty nopeasti ja ammattitaidolla. Erityisesti Oscar
Pilvipalvelu, joka on mahdollistanut työnteon kotoa käsin
nettiyhteyden kautta, kerää sekä Kuneliukselta ja Ruusuvuorelta
kiitosta: ”Pilvipalvelu oli toimintamme kannalta erittäin positiivinen uudistus!”
Yhteistyötä Oscarin ja Metric Industrialin sekä tämän sisaryhtiöiden välillä on viime aikoina laajennettu entisestään. ACC
Systems otti taannoin käyttöönsä maksuliikennettä huomattavasti helpottavan Oscar Pankki-integraation hyvällä menestyksellä. Metric Industrial puolestaan suunnittelee paraikaa
Oscarin uuden ostolaskunkierrätyksen käyttöönottoa vanhan
kierrätysohjelmiston tilalle.

Metric Industrial Oy
Metric Industrial Oy on 1960-luvulla perustettu teknisten
tuotteiden maahantuontiyritys, joka markkinoi ja myy
automaatiokomponentteja sekä mittaus- ja testauslaitteita
pohjoismaiselle automaatio-, elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudelle. Metric Industrialin Suomen pääkonttori sijaitsee
Espoossa, ja yhtiön liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa vuonna
2011.
Metric Industrial Oy, AAC Systems Oy ja Amitronic Oy ovat osa
pohjoismaista MI Groupia, joka on tulosyksikkö ruotsalaisessa
pörssinoteeratussa Addtech-konsernissa.
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Oscar tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun yrityksenne toiminnan- ja taloudenohjaukseen.

»
»
»

Oscar on joustavasti integroitavissa ulkopuolisiin järjestelmiin.

Oscarin henkilöstön tavoitteena on sinun yrityksesi menestys.
Oscar on joustava ja muokattavissa tarpeidenne mukaan.
Oscar on yrityksenne koon mukaan skaalautuva ja sopii niin pienelle konepajalle tai
tukkuliikkeelle kuin monialakonsernillekin.
Oscarin ylläpito- ja tukipalvelut mahdollistavat järjestelmän turvallisen käytön pitkälle tulevaisuuteen.
Vankka projektiosaamisemme varmistaa, että Oscarin ratkaisut saadaan käyttöönne
sovitun aikataulun ja budjetin puitteissa.

Ota yhteyttä, ja menestystarina voi alkaa!
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