Case: Movetec Oy

Oscarin avulla aina
oikeat komponentit!
Mekatroniikan ammattilainen Movetec Oy kiittelee
Oscarin halua kehittyä ja kuunnella asiakkaitaan.
Movetec Oy maahantuo, markkinoi, koneistaa ja kokoonpanee mekatroniikan komponentteja,
järjestelmiä ja materiaalinkäsittelylaitteita.
Kaikissa Movetec-yritysryhmän yrityksissä on käytössä Oscar-ratkaisut. Ryhmään kuuluvat pääyhtiön lisäksi Amitronic, Elgood, Kraftmek sekä Stig Wahlström. Yhtiö vertaili aikanaan kattavasti
markkinoilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä. Päätöksenteossa kiinnitettiin huomiota Oscarjärjestelmän tehokkuuteen, edullisuuteen sekä teknisen tukkukaupan vaatimiin erityisominaisuuksiin. Oscar-järjestelmän käyttöönotto sujui tehokkaasti, ja yhteistyö on jatkunut erinomaisissa merkeissä näihin päiviin asti.
Oscarin vahvuuksina Movetec Oy:n laatupäällikkö Jukka Piipponen näkee ohjelmiston kattavan kokonaisratkaisun, tehokkaan raportoinnin, joustavan asiakaspalvelun sekä osaavan henkilökunnan.
Lisäksi kiitosta saa ripeä ja asiakaslähtöinen tuotekehitys, josta on ollut apua Movetecin automatisoidun varaston varastorobotti- ja hyllypaikkajärjestelmän kehittämisessä.

"Oscar Software on vuosien
varrella osoittanut halunsa
kehittyä jatkuvasti, ja asiakasta on kuunneltu aina! "

– Oscar Software on vuosien varrella osoittanut halunsa kehittyä jatkuvasti, ja asiakasta on kuunneltu aina, kehuu Piipponen.
- Joustava ja tehokas asiakaspalvelu on tärkeä osa koko toiminnanohjausjärjestelmää, kertoo Jukka
Piipponen. Movetec Oy:n järjestelmä on osin laajennettu ja räätälöity kokonaisuus, sillä siinä on
huomioitu muun muassa varastonhallinnan erityspiirteet. Movetec Oy jakaa varastorekisterinsä
kumppaniyrityksen kanssa, jonka vuoksi varaston ja hyllypaikkojen hallinta nousee haasteeksi.
– Oscar tarttui reippaasti haasteeseen, ja saimmekin nopeasti ja kustannustehokkaasti juuri sen,
mitä tarvitsimme ja halusimme, toteaa Piipponen
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Case: Movetec Oy

Movetec Oy
MMovetec Oy tarjoaa mekatroniikan ammattilaisena
huipputekniikan komponentteja kautta maailman.
Movetec Oy on osa kansainvälistä Addtech-konsernia
ja yritysryhmään kuuluu pääyhtiön lisäksi Amitronic,
Elgood, Kraftmek sekä Stig Wahlström.
Movetec tarjoaa kattavan valikoiman mekaanisia
komponentteja ja järjestelmiä sekä ratkaisut
automaatioon, mittaukseen ja testaukseen.

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:
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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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