
Oscar Software
- alusta maaliin asti



24.3.2022 / Sari Törmälä



2 ”hullua vuotta” markkinalla

→ Oscar kehittää
Tuotekehitys
Asiakaskokemus
Laatu 
Projektitoiminta



Panostus 
henkilöstöön

Timo Räsänen

Kilpailu osaajista

Olemme saanet tosi hyviä osaajia joukkoomme kovasta 
kilpailusta huolimatta



Toimipisteet:
Tampere
Raisio
Espoo

>150
Työntekijää, joista yli 45 tuotekehityksessä

> 700
Tyytyväistä asiakasta

13,5 M€
budjetoitu liikevaihto

Oscar Software Oy



Jatkuvuus
• Vakavarainen yhtiö, talous kunnossa 

• Oscar panostaa jatkossakin vahvasti  
tuotekehitykseen

• Oscarilla riittää osaajia



Tutkimusdataa



Brändi, markkina ja kilpailu
• Haastattelututkimus
• 100 päättäjää tukkukaupan ja 

valmistavan teollisuuden 
toimialalla



Tulokset
Oscarilla paras yleisarvosana keskikokoisista 
yhtiöistä 3,48 
Skaala 1-5 paras arvosana 3,88 Ms 

Oscar vahvuudet Oscar kehitettävää
Järjestemän sopivuus 
asiakkaan liiketoimintaan

Ratkaisun laajuutta ei 
tunneta

Asiantuntemus ja Asiakkaan 
liiketoiminnan ymmärrys

Tunnettuus yhtiönä

Hinta- laatusuhde Asiakaskokemus



Millainen on tulevaisuuden ERP
Mitä siltä tulee vaatia



ERP - toiminnanohjausjärjestelmä 

Tuotekeskeisille ja valmistaville yrityksille  
”must have”

Pilvi – ohjelmistot on saatava pilviversioina, 
pilviympäristö osana palvelua

Kehitystä on tehtävä jatkuvasti, teknologia 
muuttuu kovaa vauhtia ja muutos kiihtyy

Mobiliteetti – ajasta, paikasta, laitteesta 
riippumaton tietoturvallinen käyttö



2 keskeistä 
kyvykkyyttä
End-to-end prosessin toiminnallinen hallinta
Taloudelliset toiminnallisuudet



1) End-to-end prosessin toiminnallinen hallinta:

• tuotannon ohjaus

• valmistukseen liittyvän toiminnallisuuden hallinta, kuten 
• kysyntä, 
• tilaukset
• materiaalivaatimukset 
• tuotannollisten resurssien suunnittelu 
• toimitusketjun hallinta ja jakelu
• inventointi
• ostojen hallinta

2) Taloudelliset toiminnallisuudet:
• pääkirjanpito, osakirjanpidot, talousraportointi



Kolme 
lisäominaisuutta
kiihdyttävät investoinnin takaisinmaksua 



3. Toimialakohtaiset moduulit tai ohjelmistot:  esim.

• Konfiguraatioiden hallinta  mm. tilauksesta 
toimitukseen, tuotannosta tilaukseen, 
kenttäpalveluiden hallinta 

• Laajempia kokonaisuuksia kuten esim. yhtiön 
kassavirran hallinta ja tuotteen elinkaaren mittainen 
jäljitettävyys

1. Hankintatoiminnot: 
• Tilaukset ja ostotilausten hallinta
• Palvelut ja tuotteet

2. Henkilöstöresurssien hallinta: 
• Toiminnallisesti resurssien suunnittelu ja hallinta 
• Resurssikustannusten hallinta 



Gartner 
ennustaa… 



2023 60% tuotekeskeisistä yhtiöistä tulee käyttämään 
ERP:iä, jossa pohjana on liiketoiminta-alusta

Organisaatiot, jotka ovat onnistuneesti uudistaneet ERP alustansa 
vastaamaan esitettyjä vaatimuksia, saavuttavat 40% paremman 
tuloksen liiketoiminnassaan

ketteryys tuottaa palveluita & automaation tuoma nopeus ja säästöt

2024 60% ERP toimittajista tarjoaa SaaS- palveluita liittyen
dataan ja sen analyysiin
• näkemyksellisiä raportteja 
• operatiivisia sovelluspalveluita



Oscarin suunta 
oikea
Oscar liiketoiminta-alusta ja 
kehityssuunnitelmat vastaavat IT:n trendeihin 
ja Gartnerin esittämiin vaatimuksiin.



Oscar on Suomessa ainoa 
keskikokoinen toimija, joka pystyy 

tarjoamaan koko ratkaisun 
yhdessä liiketoiminta-alustassa 



Kun tuotetta kehitetään, sen arvo nousee

Kiitos ja antoisaa päivää kaikille !

Pidä investoinnistasi huolta ja ota kehityksen hyödyt 
käyttöön päivittämällä vuosittain ohjelmistoversiosi 
uusimpaan.


