Oscar Talousosasto®
– lisäarvoa liiketoimintaasi –

Kun pelkkä lakisääteinen kirjanpito ei riitä täyttämään
tarpeitasi yrityksen kehittämisessä.
myynti@oscar.fi | www.oscar.fi

Tehokkuutta ja laatua
Oscar Talousosasto® on kasvua tavoittelevan yhtiön sitoutunut kumppani.
Oscar Talousosastolta® saat monipuoliset taloushallinnon, HR:n sekä liiketoiminnan kehittämisen
palvelut. Hoidamme yrityksesi taloushallinnon tehokkaasti ja ammattitaidolla, ja voit itse keskittyä
omaan ydinliiketoimintaasi.
Hoidamme taloushallinnon tilinpäätöksineen asiakkaan käyttämällä Oscar Liiketoiminta-alustalla.
Erillisiä tiedonsiirtoja eri ohjelmistojen välillä ei tarvita, koska Oscar Liiketoiminta-alusta on yksi
järjestelmä, johon tiedot syötetään vain kerran, jonka jälkeen tiedot ovat löydettävissä kaikkialta
järjestelmästä. Tämä säästää aikaa ja rahaa, tuo tehokkuutta tekemiseen ja mahdollistaa asiakkaalle ajantasaisen seurannan.
Kun ulkoistat taloushallintosi meille, sinun ei myöskään tarvitse huolehtia uusien järjestelmien koulutustarpeista, tietoturvasta tai osaamisen päivittämisestä, vaan ne kaikki hoituvat kauttamme.

Oscar Liiketoiminta-alusta

Miksi Oscar Talousosasto®?

Teemme rohkeasti asioita eri tavalla. Toteutamme
vahvasti "yhden luukun" periaatetta eli saat tarvittavat
palvelut kokonaisuutena meidän kauttamme ja voit
keskittyä liiketoimintasi kasvattamiseen.
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Tavoitteemme on sinun yrityksesi menestys.
Tunnemme taloushallintopalvelujesi lisäksi
yrityksesi koko liiketoiminta-alustan.
Oscar Talousosasto® on joustava, ja palvelu on
muokattavissa tarpeidenne ja yrityksesi koon
mukaan.
Tiedot ovat luotettavia ja tiedonsaanti on
nopeaa, kun saat tarvitsemasi tiedot omasta
palvelukeskuksestasi.
Asiakkaan ja kirjanpitäjän työmäärä vähenee, kun
kaikki tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä.
Mahdollisuus BI-raportointiin
Säästät aikaa ja rahaa.

www.oscar.fi/talousosasto

Oscar Talousosasto® —
Sinun palvelukeskuksesi
Huolenpitoa ja kumppanuutta.
Haluamme olla pitkäaikainen kumppanisi, ymmärtää ja kehittää yrityksesi toimintoja.
Motivoitunut tiimimme on sinulla töissä – heidän työpanoksensa sekä tehokas järjestelmä
ympäristömme mahdollistavat kattavat taloushallinnon palvelut kilpailukykyiseen hintaan.
Olemme sitoutuneet tekemään työtä sen eteen, että sinun arkesi olisi sujuvampaa.
Tiesithän, että liiketoiminta-alustallamme tieto siirtyy automaattisesti moduulien välillä?
Tämä vähentää turhaa manuaalista työtä ja virheitä sekä nopeuttaa tekemistä – tuloksesi on
aina ajan tasalla.
Voit valita palvelupaketeistamme sinun tarpeisiisi sopivan paketin. Asiakkaanamme käytössäsi
on myös sijaistuspalvelumme, joka tarkoittaa, että voimme sijaistaa omaa taloushallinnon
tekijääsi lyhyiden sekä pidempien lomien aikana.
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Palvelupakettimme
Talouden avaimet käteen -palvelu
Me huolehdimme yrityksesi koko taloushallinnon. Hoidamme osto- ja
myyntilaskut, päiväkohtaisen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Hoidamme myös HR-palvelut, palkkahallinnon ja työsuhde
neuvonnan. Saat meiltä myös tuen verosuunnitteluun, ennusteisiin,
budjetointiin sekä kassanhallintaan.
Nimetty yhteyshenkilö pitää kanssasi säännölliset palaverit yrityksesi tilanteesta. Saat meiltä myös BI-raportoinnin ja controllerpalvelut
johtamisen tueksi.

Laaja taloushallintopalvelu
Saat laadukkaasti hoidetun taloushallinnon. Me hoidamme osto- ja
myyntilaskut, päiväkohtaisen kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä veroilmoituksen. Teemme myös säännöllisesti erilaiset jaksotukset, jolloin
saatavillasi on joka kuukausi välitilinpäätöstasoinen tulos. Saat meiltä
myös BI-raportoinnin johtamisen tueksi.

Kirjanpidon peruspalvelu
Hoidamme yrityksesi osakirjanpidon. Saatte arkeenne sujuvuutta ja ajankäyttönne tehostuu. Me hoidamme ostolaskujen tiliöinnin ja kierrätyksen sekä suoritusten kohdistuksen ja tiliotekäsittelyn. Palveluun kuuluu tarvittaessa myös myyntisuoritusten
kohdistus ja tiliotekäsittely sekä perintä. Teemme halutessasi myös myyntilaskut ja lähetämme ne asiakkaillesi.

Laaja palkkahallintopalvelu
Hoidamme palkanlaskentanne ammattimaisesti ja saatte tarvitsemanne tuen palkkahallinnon erityiskysymyksiin. Me hoidamme peruspalkanlaskennan eli palkkapussilaskennan tarvittavalla tiheydellä. Sen lisäksi hoidamme palkkahallinnon eli lakisääteiset tilitykset ja ilmoitukset eri viranomaisille, matkalaskujen maksatuksen, kuukausittaiset jaksotukset kirjanpitoon ja raportoinnin halutulla laajuudella. Meiltä saatte myös TES-tulkinnat tarvittaessa.
www.oscar.fi/talousosasto

Oscar BI -ratkaisut
Liiketoiminta-alustallanne olevan tiedon lisäarvo toteutuu, kun tietoa hyödynnetään johtamisen ja kehittämisen
tukena. Tätä varten olemme kehittäneet liiketoimintatiedon hallintavälineen eli Oscar BI:n (Business Intelligence).
Perinteisen raportoinnin sijaan BI tarjoaa ajantasaisuutta, porautuvuutta, grafiikkaa ja muunneltavuutta.
Kaikki tieto, joka on syötetty Oscar Liiketoiminta-alustalle, on hyödynnettävissä Oscar BI -raporteilla. Tämä antaa
laajan mutta tarkan näkökulman liiketoimintasi ytimeen. Pääset analysoimaan asiakkuuksiasi, myyntiä, laadunhallintaa, varastoa ja taloutta, tai mikä ikinä onkaan yrityksellesi tärkeää tarkan tilannekuvan saamiseksi.

Controllerpalvelut
Kun otat Oscarilta controllerpalvelun, BI-raporttiesi kehittäminen on jatkuvaa ja osaat tulkita niitä paremmin liiketoimintasi tukena. Suosittelemme, että sovit controllerimme kanssa säännöllisen palaverin kuukausittain tai
osavuosittain. Controllerpalaveri on yrityksesi tilannekatsaus. Käytte palaverissa läpi BI-raportit ja kehitystarpeet
sekä budjetin ja ennusteet. Palaveri on myös näkymä tulevaisuuteen. Käytte controllerin kanssa läpi, mitä on
suunniteltu ja miten suunnitelmat vaikuttavat yrityksesi talouden lukuihin.
Jos haluat sen sijaan kertaluontoisen projektin, controllerimme voi toteuttaa sen kanssasi.

HR-paketit
HR-paketit ovat työnantajan toteuttamia lakisääteisiä suunnitelmia, vapaaehtoisia politiikkoja ja paikallisia sopimuksia. HR-päällikkömme suunnittelee kanssasi yrityksenne koon mukaan määräytyvät lakisääteiset suunnitelmat, yrityksenne tarpeen mukaan valitut vapaaehtoiset politiikat sekä työehtosopimuksenne mukaan määriteltävät paikalliset sopimukset.

Palvelun taso

Oscar Talousosasto®

Tilitoimisto

Kirjanpidon ja palkanlaskennan peruspalvelut

kyllä

kyllä

Taloushallintoliiton auktorisoima
palvelukeskus

kyllä

ei välttämättä

Sähköinen taloushallinto

kyllä

ei välttämättä

Yksi järjestelmä, tieto ERPistä suoraan
tulosraportille

kyllä

riippuu järjestelmästä

Nimetty vastuuhenkilö

kyllä

ei välttämättä

Asiakkaan koko liiketoiminta-alustan
tuntemus

kyllä

riippuu järjestelmästä

Ajantasainen tulos kuukausittain

kyllä

ei välttämättä

Skaalautuvat palvelut yrityksesi tarpeen
mukaan

kyllä

ei välttämättä

Laajat kirjanpidon palvelut

kyllä

ei välttämättä

Laajat palkkahallinnon palvelut

kyllä

ei välttämättä

Kassaennuste

kyllä

ei välttämättä

Budjetti ja tulosennuste

kyllä

ei välttämättä

Talouden avaimet käteen -palvelu

valittavissa

ei välttämättä

Controllerpalvelu, BI-raporttiesi tulkitsija

valittavissa

ei välttämättä

Talouden sijaistuspalvelut Oscarin asiakkaille

valittavissa

riippuu järjestelmästä

kyllä

riippuu järjestelmästä

Palveluntarjoaja on kiinteä osa liiketoiminta-alustaasi, mikä mahdollistaa liiketoiminta-alustan ketterän muokattavuuden ja
jatkuvan tuen.
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Toimivaa yhteistyötä
Hellmanin Konepaja Oy on perinteinen suomalainen
vientiteollisuuden toimija, joka on keskittynyt vaativien
keskiraskaiden osakokonaisuuksien toimituksiin.
Yli 100-vuotiaan Hellmanin Konepajan ohjelmistoja lähdettiin
kehittämään ja nykyaikaistamaan Oscarin kanssa jo yli
viisitoista vuotta sitten. Nykyisin Hellmanin Konepajalla on
käytössään myös Oscar Talousosasto® -palvelu, joka
hankittiin, kun yritys halusi nopeuttaa kirjanpidon ja
taloudenhallinnan raportointia.

”Saamme ajantasaista tietoa nopeammin,
tarkemmin ja helpommin.”
Niko Olanterä, Hellmanin Konepaja Oy

Vahvaa ammattitaitoa
Asiakasvastaavamme Mikko aloitti meillä haastavassa tilanteessa, mutta todisti heti alkuun vahvan ammattitaitonsa ja
loistavan asenteensa ottaen määrätietoisesti ja rauhallisesti
tilanteen haltuunsa.

"Meitä autettiin eteenpäin kiitettävän

Mikko selvensi tilanteen ja auttoi meitä eteenpäin omalla
kiitettävän proaktiivisella otteellaan. Haasteita on edelleen,
mutta niitä ratkotaan yhteistyössä. Palvelu on ollut erinomaista ja reaktiivista.

proaktiivisella otteella. Haasteita on edelleen,
mutta niitä ratkomme yhteistyössä. Palvelu on
ollut erinomaista ja reaktiivista.”

Kaj Wasastjerna, Puuha Group Oy

Oscar antaa avaimet
tehokkuudelle
Seri-Deco Oy on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän johtava tarvikkeiden ja laitteiden maahantuoja, joka toimii
asiakkaidensa kumppanina tuotanto-, työnkulku- ja jälkikäsittelyratkaisuissa suurkuvatulostamisen, silkkipainamisen,
lasertyöstämisen sekä kilpivalmistamisen osa-alueilla.

”Oscarin myötä kaikki tieto on nykyisin saatavissa
yhdestä järjestelmästä, mikä taas mahdollistaa
prosessien nopeutumisen turhien työvaiheiden
karsiutuessa pois.”

Jussi Heinämäki, Seri-Deco Oy

Seri-Deco Oy on mainio esimerkki Oscarin alati kehittyvistä
asiakasyrityksistä.

Henkilökohtaista ja
ammattitaitoista palvelua

"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä palveluun,
joka on ollut henkilökohtaista ja sujuvaa.
Vastuuhenkilömme taloushallinnossa ja
palkkapalveluissa ovat erittäin ammattitaitoisia,

Elerik Oy on sähköalan moniosaaja, jonka juuret ulottuvat
vuoteen 1964. Elerik Oy:n erikoisosaamista ovat sähkökonekorjaamopalvelut, teollisuuden sähköjen kunnossapito,
sähkömoottorien käämintä, sähkömoottorien huolto, kiinteistöjen sähköistys, generaattorin huolto sekä murskauslaitosten kaikki sähköön liittyvät palvelut.
Yhteistyö Oscarin kanssa on ollut sujuvaa ja Oscarin henkilökunta ammattitaitoista.

mukavia ja luotettavia. Vahva suositus."
Elerik Oy

Joustavuutta ja
reagointikykyä

”Oscarin väki kuuntelee hyvin meidän
toiveitamme ja olemme yhdessä kehittäneet
järjestelmäämme palvelemaan meitä entistä
paremmin. Oscar toimii ketterästi vähän
haasteellisemmissakin kehitysasioissa.”
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.
NT Liftecillä suurimpana etuna on pidetty sitä, että kaikki
tarvittava tieto löytyy käytännössä yhdestä järjestelmästä
helposti.

Oscar Software Oy
Olemme suomalainen, yritysten korkeatasoisiin tietojärjestelmiin erikoistunut yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee
Tampereella ja sivutoimipaikat Raisiossa ja Espoossa.
Oscar Softwaren liiketoiminta-alusta kattaa tuotannon- ja
toiminnanohjauksen lisäksi muun muassa erilaiset mobiiliratkaisut, projektienhallinnan, verkkoliiketoiminnan, asiakkuudenhallinnan, verkkokaupan, BI-raportoinnin, vähittäismyynnin sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon - kaikki tarvittaessa
modernina pilvipalveluna.

"Yhteistyö on kantanut hedelmää ja erityisesti
kiitän Oscar Talousosasto® -palvelun
yhteyshenkilöitämme, jotka huolehtivat asioista
aivan äärimmäisen hyvin, sekä asenteeltaan
että pätevyydeltään."

Tietojärjestelmien lisäksi tarjoamme kattavat liiketoiminnan
palvelut, kuten taloushallintopalvelut sekä IT-ulkoistuksen.

Peter Hallila, Lapetec Oy

Modernein teknologia ja ennen kaikkea työtään rakastava
henkilökuntamme mahdollistavat laajan tuotevalikoiman ja
laadukkaan palvelun sinun muuttuvissa tarpeissasi.
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