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RADOX

Epicor auttaa romanialaista lämmitys-, ilmanvaihto- ja 
ilmastointituotteiden jälleenmyyjää vähentämään stressiä ja 
lisäämään joustavuutta

Tietoja yrityksestä
XX Sijainti: Romania
XX Teollisuusala: Jakelu—Lämmitys, 

ilmanvaihto ja ilmastointi
XX Internet-sivusto: www.radox.ro

Menestystarinan 
kohokohdat

Haasteet
XX Ankara kilpailu
XX Vanhentunut tekniikka
XX Toiminnan pullonkaulat

Ratkaisu
XX Epicor® iScala® ERP

Hyödyt
XX Raportointiin kuluvan ajan  

merkittävä lyheneminen
XX Stressin väheneminen
XX Pullonkaulojen poistuminen
XX Joustavuuden ja asiakaspalvelun 

paraneminen

Vuonna 2002 perustettu RADOX srl on Romanian johtava lämmitys-, 

ilmanvaihto- ja ilmastointituotteiden jälleenmyyjä.  Yritys tarjoaa laajan 

valikoiman huippuluokan tuotteita ja palveluja, mukaan lukien tuotannon, 

suunnittelun, asennuspalvelun ja teknisen konsultoinnin. Se on Romanian 

suurin kylpyhuonelämmittimien valmistaja.

Nykyään RADOXilla on vastassaan ankara kilpailu. Markkinat ovat tulvillaan 

halpoja, usein huonolaatuisia tuotteita, mikä lisää RADOXin painetta varmistaa 

olevansa askeleen edellä muita. Kysyimme RADOX srl:n talousasiantuntijalta 

Jecan Alinilta, miksi he päättivät päivittää Epicor iScala ERP -ratkaisunsa ja mitä 

hyötyä siitä on heille ollut.

Kysymys: Mitkä olivat RADOXin pääasialliset syyt 
päivittää iScala 3:een?

Vastaus:   Palvelimemme oli vanhentunut, ja meidän oli kasvatettava 

tietokantamme kokoa. 

Lisäksi palvelimen muisti oli käynyt riittämättömäksi, mistä seurasi 

pullonkauloja kaikkialla toiminnoissa.
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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 marraskuussa 2015. 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. Windows ja Microsoft ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft 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:  Raporttien ajoaika on lyhentynyt merkittävästi. Olemme 

onnistuneet lyhentämään ajoaikaa kolmesta minuutista 

yhteen minuuttiin talonsisäisten raporttien, kuten 

asiakasanalyysiraporttien, osalta.

Kysymys:  Mitä välittömiä hyötyjä saavutitte 
päivitettyänne ohjelmistonne  
iScala 3:een?

Vastaus:  Päivittäminen iScalan uusimpaan versioon on 

vähentänyt tiimimme kokemaa stressiä, koska nyt 

voimme entistä helpommin luoda ja ajaa monimutkaisia 

raportteja, joihin kului ennen hyvin paljon aikaa  

ja resursseja. Päivittäminen on myös tarkoittanut  

sitä, että olemme pystyneet poistamaan erilaisia 

prosessien pullonkauloja, mikä auttaa  

sujuvoittamaan toimintojamme.

Kysymys:  Mitä liiketoimintaetuja odotatte nyt 
saavanne päivitettyänne ohjelmiston 
iScala 3:een?

Vastaus:  Hyödyt tulevat lähinnä siitä, että pystymme 

parantamaan asiakassuhteitamme. Se tarkoittaa, että 

pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä 

paremmin, sillä toimitusajat ovat lyhentyneet,  

raporttien ja analyysien laatiminen nopeutunut  

sekä uusien moduulien ja työskentelytapojen 

käyttöönotto helpottunut.

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

Vastaus:  Päivitys sinänsä ei ole erityisen haastava, jos teillä on 

yrityksessänne IT-osasto (meillä on ulkoinen tiimi). Mutta 

jos sellaista ei ole, teidän on otettava yhteyttä Epicoriin!

Kannattaa myös tiedostaa kunkin moduulin pyyhkäisytoiminto. 

Käytännön esimerkki tästä oli virhe, joka ilmeni sen jälkeen, 

kun olimme päivittäneet palvelimen ja asentaneet Microsoft® 

Windows® 7:n. Kun lasku oli tulostettu näyttöön iScalassa, hiiri 

jumiutui niin, että pystyimme työskentelemään vain käyttämällä 

näppäimistöä. Syynä oli Windowsin järjestelmätiedosto, joka 

aktivoitui, kun tietyt sovellukset avattiin.
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