Orneuleella pysyvät
langat tiukasti käsissä!
Suomen suurin metrineulosten valmistaja Orneule Oy luottaa Oscariin.

Suomen suurin metrineulosten valmistaja Orneule Oy on luottanut toimintansa ohjauksessa
Oscariin jo vuosien ajan. Toimitusjohtaja Jyrki Uotila kommentoi, että heillä toiminnanohjausjärjestelmän ensimmäinen versio, DOS-pohjainen Oscar Classic, otettiin käyttöön jo vuonna
1993. Orneule käytti tosin jonkin aikaa tekstiiliteollisuudelle räätälöityä ERP-järjestelmää,
mutta se koettiin hankalaksi ja jäykäksi. Siitä siirryttiin vuonna 2007 täysin uuteen Oscar Pro
-järjestelmään.
– Meillä Oscar hallinnoi tuotannon suunnittelua ja seurantaa,
raaka-aineiden ostoa ja varaamista, tilauksia, reskontria, laskutusta, kirjanpitoa ja niin edelleen. Kaikki toiminnot tehtaassamme
on helposti raportoitavissa. Oscar on helpottanut päivittäistä
työtä monella eri osa-alueella. Käyttäjät arvostavat oikean ja
ajantasaisen tiedonsaannin helppoutta ja nopeutta. Tarvittaessa
tiedon alkulähteille on vaivatonta pureutua kattavien linkitysten
avulla. – Tietoja ei enää tarvitse hakea monen mutkan takaa,
kiittää Uotila.
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Tekstiiliteollisuus on ollut pioneeri valmistuserien jäljitettävyydessä. Langan valmistajien tuotteita ei saa sotkea keskenään; eri
valmistus- ja värjäyserät on pidettävä aina erillään. Tekstiilipuolelle
seuranta ja jäljitettävyys tulivat jo kauan ennen varsinaisia laatujärjestelmiä. Orneuleen Uotila on tyytyväinen Oscarin toimivuuteen
ja mukautuvuuteen tältäkin osin. Niin lopputuote, kuin raakaaine-erienkin jäljitettävyys on vaivatonta.
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Orneuleen järjestelmä on osin laajennettu ja räätälöity
kokonaisuus, sillä siinä on huomioitu muun muassa yrityskohtainen materiaalierien käsittely ja työnkulku. – Oscarilla ymmärrettiin tarpeemme heti, ja saimmekin erittäin nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöömme meitä varten räätälöidyt toiminnot,
toteaa Uotila.
Henkilökunnalle Oscarin käyttöönotto oli helppo, sillä he tunsivat
peruslogiikan entuudestaan. – Ja rahallisestikaan investointi
Oscariin ei ollut kallis ja olemme saaneet investoinnilla liiketoimintahyötyä tehokkuuden ja toimivuuden kautta.
– Oscar on ollut meille selkeästi strateginen valinta. Arvostamme,
että kotimaisella ohjelmistotalolla on omaa tuotekehitystä ja alan
monipuolista osaamista. Oscar toimii asiakasläheisesti ja he ovat
myös maantieteellisesti meitä lähellä, jolloin toiminnalla on
kasvot ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoidaan joustavasti
ja nopeasti, tiivistää Uotila.

Orneule Oy
Orneule Oy toimii Orivedellä ja yhtiö on valmistanut neuloksia jo
vuodesta 1978. Yhtiö työllistää 40 henkilöä liikevaihdon ollessa yli
5,5 miljoonaa euroa. Heillä on yli 3500 erilaista neulosta valmistusohjelmassa ja neuloksia valmistuu vuositasolla lähes miljoona
kiloa. Orneuleen tytäryhtiö on Finnpile Oy, joka on Suomen ainoa
pilevalmistaja.
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Oscar tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun yrityksenne toiminnan ja taloudenohjaukseen.
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Oscar on joustavasti integroitavissa ulkopuolisiin järjestelmiin.

Oscar on markkinoiden ainoa toimittaja, jolta löytyy ratkaisut aina strategiasta rahtikirjaan asti.
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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