Case: Suomen Kotikylmiö Oy

Viileää menestystä
Oscarin avulla.
”Suomen Kotikylmiö Oy:n monipuolinen Oscarjärjestelmä auttaa pääsemään tavoitteisiin.”
Suomen Kotikylmiö Oy on vuonna 1994 perustettu kylmäkaappeja myyvä yritys, jossa Oscarin
kokonaisvaltaiset palvelut otettiin käyttöön vaiheittain syksyllä 2014.
– Valintaprosessi eteni tarjousten perusteella. Tarjouspyyntömme tueksi olimme laatineet ulkopuolisen konsultin tuella tuotantomme jokaiselta osa-alueelta prosessikaaviot. Analysoimme tarjoukset ja päädyimme 3 toimittajaan, joilta pyysimme referenssiluettelon ja lopuksi kävimme muutamilla ohjelman käyttäjillä tekemässä lyhyen haastattelun. Selvityksemme perusteella valitsimme
Oscarin, kertoo Suomen Kotikylmiö Oy:n tehtaanjohtaja Seppo Argillander.
Suomen Kotikylmiö Oy:n projekti alkoi vuoden 2014 syksyllä ja seuraavana keväänä käyttöönotettiin varaston, oston, myynnin ja kirjanpidon työkalut sekä palkanlaskenta. Vuoden 2015 lopussa
kokonaisuutta täydennettiin tuotehallinnan ja tuotannonohjauksen työkaluilla sekä Oscar Unifaunilla keväällä 2016. Kehittäminen on jatkunut ja tuotevalikoima monipuolistunut entisestään. Esimerkiksi Oscar Mepco saatiin onnistuneesti käyttöön, vaikka alkuun käyttönotto vähän takkusikin.
– Projekti lähti liikkeelle määrittelyillä ja koulutuksella. Kouluttaminen onnistui hyvin, sillä koulutettavat vaikuttivat motivoituneilta oppimaan Oscar-järjestelmän salat. Alkukankeuksien jälkeen
projekti onnistui kokonaisuutena hyvin. Suomen Kotikylmiö on ollut oikein hyvä asiakas, kertoo projektipäällikkö Jarmo Marttila.
Alkuhaasteiden jälkeen homma alkoi pyöriä hyvin: – Oscarin käyttö on loogista ja käyttö helppoa.
Sähköiset yhteydet toimivat moitteettomasti. Testikanta asiakkaan omilla tiedoilla ja parametreilla
helpottaa huomattavasti asioiden eteenpäin saattamista. Toimintoja voi testata ja sen perusteella tehdä johtopäätös. Ehdottoman hyvä ominaisuus! toteaa Argillander. Oscarin käyttö on myös
helpottanut Suomen Kotikylmiö Oy:n toimintaa: – Sähköiset yhteydet, reaaliaikainen tiedonsaanti
ja tiedon oikeellisuus ovat tätä päivää. Tähän Oscar antaa hyvät mahdollisuudet. Kun lähtötiedot
ovat kunnossa, niin liiketoimintaa tukevaa tietoa on mahdollista saada. Jatko näyttää, mihin asti
pääsemme, kertoo Argillander.
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"Sähköiset yhteydet, reaaliaikainen tiedonsaanti
ja tiedon oikeellisuus ovat
tätä päivää. Tähän Oscar
antaa hyvät mahdollisuudet."

Seppo Argillander
Suomen Kotikylmiö Oy
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Suomen Kotikylmiö Oy
Suomen Kotikylmiö Oy on pistotulppaliitännäisiä
kylmäkaappeja myyvä yritys. Suomen Kotikylmiö Oy on
perustettu vuonna 1994 ja yrityksen tuotteet myydään
Festivon tuotemerkillä.
Henkilökuntaa on normaalisti 60, mutta kesäisin
sesonkiaikaan palkataan jopa 15 työntekijää lisää. Tehdas
sijaitsee Hollolassa. Vuonna 2016 Suomen Kotikylmiö Oy:n
liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa.

Oscar liiketoiminta-alusta

Miksi Oscar

Oscar Liiketoiminta-alusta on liiketoimintasovellusten- ja
palveluiden ehyt kokonaisuus, joka kattaa yrityksesi kaikki
tarpeet aina toiminnanohjauksesta verkkoliiketoimintaan
sekä ulkoistettuun taloushallintoon ja IT-palveluihin.
Oscarin asiakkaalle riittää asiointi ”yhdellä luukulla”.
Olemme neuvonantajasi ja tavoitteemme on yrityksesi
menestys.  
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Asiakkaalla käytössä muun muassa:

•
•

•
TUOTANNON- JA
TOIMINNANOHJAUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

KIRJANPITO

•

•

LOGISTIIKKA- JA
VARASTOINTI

MYYNTISAATAVIEN
HALLINTA

OSTOJENHALLINTA

Oscar tarjoaa kokonaisvaltaisen liiketoimintaalustan yrityksenne toiminnan- ja
taloudenohjaukseen.
Oscar Softwaren henkilöstön tavoitteena on sinun
yrityksesi menestys.
Oscar on joustava ja muokattavissa tarpeidenne
mukaan.
Oscar-ratkaisu skaalautuu yrityksenne koon mukaan
ja sopii niin pienelle konepajalle tai tukkuliikkeelle
kuin monialakonsernillekin.
Oscar on joustavasti integroitavissa ulkopuolisiin
järjestelmiin.
Oscarin ylläpito- ja tukipalvelut mahdollistavat
järjestelmän turvallisen käytön pitkälle
tulevaisuuteen.
Oscar Softwaren vankka projekti- ja
liiketoimintaosaaminen varmistaa, että Oscar
liiketoiminta-alusta saadaan käyttöönne sovitun
aikataulun ja budjetin puitteissa.
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