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Oscar Asiakaskehitys
• Oscar Asiakaskehitys syntyi halustamme parantaa sekä 

asiakaspalveluamme että palvella nykyisiä asiakkaitamme paremmin
• Kantavana ajatuksena on yksi selkeä rajapinta, josta löytyy tietotaitoa 

nimenomaan teidän liiketoimintanne kehittämiseen Oscarin 
palveluiden avulla

• Asiakaskehityksen konsulteilla on kattava ymmärrys Oscarin 
palveluista ja palveluiden käytön positiivisista vaikutuksista 
liiketoiminnassa

• Mahdollistaa hyvinkin nopean ja laaja-alaisen asioiden käsittelyn 
teidän liiketoimintanne näkökulmasta 



Asiakaskehitys

AsiakaskehitysAsiakas

Tuotekehitys

Asiakaspalvelu

Talouden ulkoistuspalvelut

Verkkoliiketoiminta

Digipäällikköpalvelu

BI-ratkaisut

Oscar Pro

Oscar Tisma & T5

HR-palvelut



Liiketoiminnan tehostaminen 
automaatioiden avulla

24.03.2022 / Kimmo Pyökkimies & Sarri Karppinen



Dokumenttien automaattilähetykset
• Oscar T5:ssä on mahdollisuus lähettää 

useita tiedostoja automatisoidusti
• Tämä vähentää huomattavasti 

tiedostojen välittämiseen kuluvaa 
henkilötyöaikaa ja välivaiheita

• Automaattilähetykset toimivat myös 
yhdessä saumattomasti muiden 
toimitustapojen kanssa, kuten printin ja 
manuaalisen tiedostonsiirron kanssa

• Ostotilaus
• Tarjous
• Tilausvahvistus
• Lähete
• Rahtikirja
• PDF-lasku
• Maksukehotus
• Tilitysaineisto tilitoimistolle



Oscar Invoice –laskujen välityspalvelu
• Lähtevät verkkolaskut
• Saapuvat verkkolaskut
• Lähtevien laskujen tulostuspalvelu 

(paperilaskut)
• Tukee laskujen mukana lähetettäviä 

liitteitä
• Vastaanotossa laskujen liitteiden 

luku
• Skannauspalvelu

• Oscar Invoice välittää Oscar T5:n 
laskukuvan sellaisenaan, eli 
loppuasiakas saa saman näköisen 
laskukuvan kuin mitä paperisena 
saisi

• Toimii yhdessä pankki-
integraatioiden sekä automaattisten 
PDF-laskujen sähköpostilähetysten 
kanssa



Oscar Pinkki -automaattinoudot
• Oscar Pankki-integraation avulla saadaan kätevästi automaattisesti 

noudettua laskuaineistot suoraan reskontraan
• Mm. tiliotteet
• Viitesuoritukset
• Palauteaineistot

• Viitesuoritusten nouto tekee myös automaattisen suoritusten 
kirjauksen

• Tietoihin ja tiliöinteihin on myös mahdollista tehdä halutessaan 
muutoksia käsin

• Automaattinoutojen sijaan on mahdollista myös aktivoida vain 
automaattitarkistus



Reskontran automatisointi

• Dokumenttien
automaatti-
lähetys

• Oscar Invoice • Pankki-
integraatio

Säästettyä työaikaa, vähemmän työvaiheita, 
automatisoitu suoritusvarmuus

= LISÄÄ AIKAA JA RESURSSEJA YDINLIIKETOIMINTAAN



nShift –sähköiset rahtikirjat 
• nShift on entinen Unifaun!
• nShiftillä on yhteistyö maailmanlaajuisesti yli 800 kuljetusliikkeen kanssa
• Oscar Unifaun/nShift -integraatio mahdollistaa keskitetyn kuljetusten hallinnan

- Sähköiset lähetysasiakirjat
- Kaikki kuljetustilaukset yhdestä osoitteesta

• Täysin integroitu Oscar Tismaan, T5:een ja T5s:ään, mahdollistaa mm.
- Automattiset rahtikirjan tulostukset
- Kuljetusten seuranta ja optimointi
- Automaattiset kuljetustilaukset



Oscar BI – liiketoimintatiedonhallinta

• Mahdollistaa monipuolisen ja syvän porautumisen liiketoimintaan ja 
sen tunnuslukuihin

• Oscar BI yhdistää analytiikan ja tiedonhallinnan selkeään visuaaliseen 
muotoon käytettäväksi liiketoiminnan kehittämiseksi

Oscar BI  on automatisoitua analytiikan ja tiedon hallintaa

= PERUSTELTUA PÄÄTÖKSENTEKOA



Oscar Software
- alusta maaliin asti


