
Epicor Success Story

Frigotehnica

Epicor auttaa suurimpia romanialaisia valmistusalan yrityksiä  
tehostamaan toimintaansa asiakkaiden ja tavarantoimittajien 
kanssa

Tietoja yrityksestä
XX  Sijainti: Romania
XX  Toimiala: Valmistava teollisuus – 

teollisuuden käyttämät jäähdytyslaitteistot
XX  Internet-sivu: www.frigotehnica.ro

Menestystarinan 
kohokohdat

Haasteet ja mahdollisuudet
XX  Vanhentunut tekniikka
XX  Aikaa vievä raportointi
XX  Manuaaliset prosessit

Ratkaisu
XX Epicor® iScala® 3.0

Hyödyt
XX  Ajansäästö kaksi tuntia päivässä 

raportoinnin osalta
XX  Huomattavasti yksinkertaisempi 

laskutusprosessi
XX  Mahdollisuus hyödyntää enemmän 

liiketoimintaan liittyvää tietoa nopeammin
XX  Asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa 

tapahtuvan toiminnan tehostuminen
XX  Liiketoiminnan parempi joustavuus 

kauttaaltaan

Kun S.C. Frigotehnica S.R.L. perustettiin vuonna 1949, se oli ainoa 

teollisuuden käyttämiä jäähdytyslaitteistoja valmistava ja asentava yritys 

Romaniassa. Nykyään yritys on maan markkinajohtaja kaupan ja  

teollisuuden käyttämien jäähdytyslaitteistojen suunnittelussa, toteutuksessa  

ja asennuksessa.

Kysyimme Frigotehnican pääkirjanpitäjältä Cristina Neagulta ja 

toimitusjohtajalta Roxana Bodolta, miksi he päättivät päivittää Epicor iScala 

ERP -ratkaisunsa ja mitä hyötyä siitä on heidän yritykselleen ollut.

Kysymys: Mitkä olivat pääasialliset syyt siihen, että 
Frigotehnica päivitti ohjelmistonsa iScala 3:een?

Vastaus:  Käytössämme oli vanha versio iScalasta, eikä se ollut enää 

yhteensopiva nykyisen järjestelmämme kanssa. Oli hyödyllisempää 

päivittää ja investoida iScala 3.0:aan kuin hankkia uusi 

ERP-järjestelmä.
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Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen, ja siihen voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Epicor Software Corporation ei esitä mitään asiakirjan sisältöä koskevia 
takuita tai väitteitä ja erityisesti irtisanoutuu suurimmassa lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikista sovellettavista epäsuorista takuista, jotka koskevat esimerkiksi sopivuutta tiettyyn 
käyttötarkoitukseen, kaupallista sopivuutta, tyydyttävää laatua tai kohtuullista taitoa ja huolenpitoa. Tämä asiakirja ja sen sisältö, mukaan lukien tässä ilmaistut näkemykset, päivämäärät 
ja toiminnallinen sisältö, ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan paikkansapitäviä asiakirjan julkaisuhetkellä marraskuussa2015. Tässä lausunnossa esitetyt tulokset voivat koskea 
juuri tiettyä käyttäjää, sillä jokaisen käyttäjän kokemus on erilainen.  Epicor-ohjelmistojen käyttö edellyttää loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta, ja Epicorin henkilöstön tarjoamiin 
konsultointipalveluihin sovelletaan palveluja koskevia vakioehtoja. Tässä asiakirjassa kuvattujen ratkaisujen käyttö muun Epicor-ohjelmiston tai kolmannen osapuolen tuotteiden kanssa voi 
edellyttää kyseisten tuotteiden lisenssien ostamista. Epicor, Epicorin logo ja iScala ovat Yhdysvalloissa, tietyissä muissa maissa ja/tai EU:ssa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, jotka 
omistaa Epicor Software Corporation. Kaikki muut mainitut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Copyright © 2015 Epicor Software Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kysymys:  Miten suorituskyky, käytettävyys ja 
luotettavuus ovat parantuneet iScala 
3:een päivittämisen jälkeen?

Vastaus:  Uudet hallintaraportit ovat auttaneet meitä 

parantamaan yrityksen suorituskykyä. Voimme nyt 

hyödyntää raportteja konsernin kaikissa yrityksissä, ja 

olemme säästäneet päivittäin kaksi tuntia raporttien 

laatimisessa.

Kysymys:  Mitkä olivat välittömät hyödyt iScala 
3:een päivittämisen jälkeen?

Vastaus:  Suuri iScala 3.0:n tuoma etu meille on laskutusprosessi. 

Virheiden korjaaminen on nyt aiempaa helpompaa 

ja prosessi aiempaa nopeampi. Pidämme myös 

automaattisesta turvaominaisuudesta, sillä vanhassa 

versiossa se ei ollut mahdollinen.

Kysymys:   Mitä liiketoimintahyötyjä odotatte 
nyt saavuttavanne iScala 3:een 
päivittämisen myötä?

Vastaus:  Olemme saaneet päivittämisestä taloudellista hyötyä, 

koska käytössämme on nyt aiempaa enemmän 

liiketoimintaan liittyvää tietoa aiempaa nopeammin. 

Näin ollen pystymme vastaamaan asiakkaiden ja 

tavarantoimittajien tarpeisiin aiempaa paremmin.

Kysymys:  Mitä neuvoja antaisitte niille, jotka 
miettivät päivittämistä iScala 3:een?

Vastaus:  Jos harkitset päivittämistä iScala 3.0:aan, neuvoisimme 

sinua varmistamaan, että ymmärrät uudet 

ominaisuudet, määrität vaatimukset tarkasti ja analysoit 

yrityksesi prosessit perusteellisesti ennen projektin 

aloittamista.

http://www.epicor.com/company/connect-with-epicor.aspx
http://www.epicor.com



