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Katsaus viime vuoteen



Katsaus viime vuoteen
• cERPin facelift suurimpana yksittäisenä hankkeena

• Julkaistiin helmikuussa
• cERPiin uusia työajanseurannan toimintoja 

• Lomasuunnittelu ja leimauskorjaus
• Kaikki vanhassa työajanseuranta-sovelluksen toiminnot siirtyvät cERPiin

• Oscar WMS eMobilen korvaajaksi
• Toteutettu täysin uudella käyttöliittymätekniikalla
• Mahdollistaa WMS:n käytön sovelluksena (PWA)



Katsaus viime vuoteen
• Alv-rajapinta

• Mahdollisuus lähettää Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista ja Yhteisömyynnin 
yhteenvetoilmoitus suoraan Prosta

• Ostolaskujen kierrätyksen uudistus
• Kiertolistojen käsittely uudistettiin täysin
• Kaikki ostolaskujen kierrätykseen liittyvät asetukset yhdistetiin samaan toimintoon

• Rajapintakehitys
• Myyntitilaus API
• Myyntireskontran ja ostoreskontran API 



Tulevat kehityssuunnitelmat



BI-raporttien sulauttaminen Prohon
• Raportoinnin kehittäminen BI-raporttien avulla yksi suurimmista 

kehityshankkeista
• BI-raportit aukeamaan aidosti Pron sisältä
• BI-raportteja lisätään jatkossa suoraan päävalikkoon
• Vakioraportteja muunnetaan BI-raporteiksi yksi kerrallaan
• Myös tulosteita, kuten tarjous, tilausvahvistus ja ostotilaus uudistetaan

• Mahdollistaa asiakaskohtaisten tulosteiden helpomman hallinnan
• Oscar cERPiä käyttävällä asiakkailla näitä jo laajasti käytössä



Raporttien ominaisuudet
• Prohon sulautetut BI-näkymät mahdollistavat monipuoliset asiakasraportit ja 

voivat toimia yrityksen räätälöityinä tilannenäkyminä
• Raporteilla aiempaa monipuolisemmat rajaus- ja ryhmittelyvaihtoehdot

• Voidaan korvata useita erillisiä raportteja yhdellä raportilla
• Porautuminen tapahtumalle
• Excelmäiset suodatukset ja siirto Exceliin
• Uusittuja raportteja tulossa tämän vuoden aikana

• Myyntikatteellinen tuloslaskelma versiossa 22.1
• Vanhoja raportteja siirretään Poistuviin raportteihin



Esimerkki: ostoreskontraraportti



Oscar Pron facelift
• Väriteeman muutos mukailemaan cERPin väritystä

• Julkaistaan versiossa 22.1 kesäkuussa
• Syksyllä tutkinnassa mahdollisuus avata Pron avoimet ikkunat välilehdiksi



cERP ja WMS sulauttaminen Prohon
• Oscarin Liiketoiminta-alustan eri tuotteita sulautetaan yhteen myös cERPin ja 

WMS:n osalta
• Tavoitteena, että Prosta aukeaa cERPin ja WMS:n näkymiä ja toimintoja

• Yksi yhtenäinen näkymä riippumatta siitä, mistä käyttöliittymästä tuotetta käytetään





Muita hankkeita
• Käyttäjienhallinta+SSO

• Sama käyttäjätunnus joka liiketoiminta-alustan tuotteeseen
• Varastopäiväkirjauudistus

• Yksittäisten kirjaustapahtumien oikeellisuuden tarkistus
• Mahdollistaa varastoarvon laskennan FIFO-periaatteella
• Varastokausien lukitus
• Rahtikulujen jyvitys nimikkeille
• Kustannusten periytyminen monitasoisissa valmistustuotteissa

• TES-moottori
• Työajanseurannan laskentasääntöjen uudistus



Liiketoiminta-alusta: versio 22.0



Uusi inventointialustojen luonti



Tuotekonfiguraattori



Nimikkeen saldoprofiili



Työajanseuranta PWA-sovelluksena



Oscar WMS



Ohjekirja



Ohjekirja
• Oscarin käyttöohjeisiin on tehty kokonaisuudistus
• Uudistusta ja käyttöohjeita on tehty taustalla viimeisen vuoden ajan
• Uusi Oscar Ohjekirja julkaistaan tänään
• Ohjekirja.oscarpilvi.fi
• Kirjautuminen pilviasiakkaille omalla pilvitunnuksella

• xxx.etunimi.sukunimi (xxx=yrityksen 3-merkkinen lyhenne)
• Omalla palvelimella oleville asiakkaille yrityskohtainen käyttäjätunnus
• Asiakastiedote ja yrityskohtaiset tunnukset lähetetään Gaalan jälkeen



Ohjekirjan perusperiaatteet
• Etusivulla kuvattu lyhyesti koko toiminnanohjauksen prosessi Oscarin 

ohjelmamoduulien kautta
• Jokaisesta moduulista porautuminen tarkempaan yleiskuvaukseen
• Yleiskuvausten avulla käsitys ohjelman toiminnasta
• Yleiskuvauksista porautuminen varsinaisiin käyttöohjeisiin



Ohjekirjan sisältö
• Käyttöohjeiden esitystapa uudistettu

• Ensimmäisenä kuvaus toiminnosta ja mihin sitä voi käyttää
• Sen jälkeen tarkemmat ohjeet

• Liikkuminen ohjekirjassa
• Porautuminen etusivulta alkaen syvemmälle aiheeseen
• Vasemman reunan valikossa sivut aakkosjärjestyksessä
• Oikean yläreunan hakutoiminnossa vapaa haku

• *-merkillä haku sanan osalla
• Kurkataan ohjekirjaa tarkemmin: https://ohjekirja.oscarpilvi.fi/

https://ohjekirja.oscarpilvi.fi/


Kiitos!


