Case: Orneule Oy

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.
– 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 toimitusjohtaja Jyrki Uotila.
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 raaka-aine-erienkin jäljitettävyys on vaivatonta. 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.

"Oscar on ollut meille selkeästi strateginen valinta.
Arvostamme, että kotimaisella ohjelmistotalolla on
omaa tuotekehitystä ja alan
monipuolista osaamista."

Henkilökunnalle Oscarin käyttöönotto oli helppo. – 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.
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Case: Orneule Oy

Orneule Oy
Vuonna 1978 perustettu Orneule Oy on Suomen suurin
neulosten valmistaja. Kangastehdas (neulostehdas)
sijaitsee Orivedellä, jossa neulotaan vuosittain yli
0,5 miljoonaa kiloa neulosta. Suurin osa neuloksista
valmistetaan raakaneuloksena, joka värjäytetään ja
viimeistellään alihankintatyönä.
Viennin osuus Orneuleen myynnistä on noin 20 % ja
tärkeimpiä vientimaita ovat Venäjä, Baltian maat, Ruotsi
ja Saksa.

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:

•

•
TUOTANNONOHJAUS

MYYNTISAATAVIEN
HALLINTA

LOGISTIIKKA JA
VARASTONHALLINTA

•

•

ERÄSEURANTA

PANKKIINTEGRAATIOT

ASIAKKUUKSIEN
HALLINTA

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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