Case: NT Liftec Oy

Kaikki tieto on
helposti käsillä!
NT Liftec arvostaa Oscarin joustavuutta ja
reagointikykyä.
NT Liftec Oy on osa tanskalaista Novatech-yhtiötä, joka kehittää ja toimittaa laitteita muun
muassa merenkulun tarpeisiin. Oscaria he ovat hyödyntäneet jo lähes 10 vuotta.
– Aluksi Oscar otettiin käyttöön melko kevyesti ja nopealla aikataululla lähinnä taloushallinnon ja
varaston osalta. Toiminnan kasvaessa nähtiin välttämättömäksi ottaa järjestelmä niin sanotusti tehokäyttöön. Nykyisin Oscar kattaa ydintoiminnot kirjanpidosta tuotannonohjaukseen. NT Liftecillä
suurimpana etuna on pidetty sitä, että kaikki tarvittava tieto löytyy käytännössä yhdestä järjestelmästä helposti.

"Oscarin väki kuuntelee
hyvin meidän toiveitamme

Oscar-järjestelmä on integroitu myös muihin yritykselle olennaisiin systeemeihin. Esimerkiksi varastorobotti keräilee työlle tarvittavat osat Oscarin työnumeron materiaaliluettelon perusteella automaattisesti. Osaluettelo taas saadaan siirrettyä suoraan PDM-järjestelmästä Oscariin siten, että
myös eri versioissa tapahtuneet muutokset löytyvät helposti.

ja olemme yhdessä kehit-

Oscarin väki on saanut kiitosta mm. siitä, että he kuuntelevat hyvin asiakkaan toiveita ja järjestelmää on joustavasti kehitetty yhdessä palvelemaan asiakasta entistä paremmin. Oscar toimii
ketterästi vähän haasteellisemmissakin kehitysasioissa ja NT Liftecin omat Oscar-yhteyshenkilöt
tuntevat talon tavat jo entuudestaan.

paremmin. Oscar toimii

Viimeisimpänä kehityshankkeena NT Liftec Oy:n talousosasto otti käyttöönsä Oscar Pankki-integraation, joka virtaviivaisti maksuliikennettä merkittävästi. Viiteaineistot, verkkolaskut, maksuaineistot, tiliotteet, saldotiedot jne. liikkuvat nyt salamannopeasti ilman turhia mutkia nappia painamalla. Lisäksi yhtiö hyödyntää Oscar Talousosasto® -palvelua.

asioissa. "

Tulevaisuuden suunnitelmissa on Oscarin uudet varastotoimintoja ja tuotannon keräilyä helpottavat Oscarin mobiillit helppokäyttöliittymät, jotka toimivat esim. tableteissa. Samassa yhteydessä
hyödynnetään myös viivakoodeja.
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Case: NT Liftec Oy

NT Liftec Oy
NT Liftec Oy suunnittelee ja toimittaa
kuljetusjärjestelmiä satamille, konttien terminaaleille
ja raskaalle teollisuudelle. NT Liftec on markkinajohtaja
ja tunnetaan laajalti innovatiivisena ja luotettavana
korkealaatuisten logistiikkatuotteiden ja -ratkaisujen
toimittajana.
Liftec-tuotteiden tuottavuus on Lifteckasettisysteemissä, joka parantaa turvallisuutta,
kustannustehokkuutta ja korkeaa kuljetustehokkuutta.

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.

•

•
•

Asiakkaalla käytössä muun muassa:

•

•
TUOTANNON- JA
TOIMINNANOHJAUS

OSTOJENHALLINTA

HELPOOKÄYTTÖLIITTYMÄT

•

•

LOGISTIIKKA- JA
VARASTOINTI

INTEGRAATIOT

TALOUSOSASTO®
-PALVELU

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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