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Wisetime Oy on suomalainen ohjelmistotalo, jolla on 
pitkäaikainen kokemus teollisuuden toiminnanohjaus-

järjestelmien kehittämisestä. Kokonaisvaltainen järjestelmämme 
on käytössä 14 maassa ja sillä on tuhansia käyttäjiä. 
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Yritys 

Toiminnanohjausjärjestelmämme rakentuu valmistavan teollisuuden 
prosessien ymmärtämiselle 

Wisetime Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen ohjelmistotalo, jolla on 
pitkäaikainen kokemus teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä. 
Kokonaisvaltainen järjestelmämme on käytössä 14 maassa ja sillä on tuhansia 
käyttäjiä. 

Ymmärrämme valmistavan teollisuuden eri toimintojen kriittiset tekijät ja kilpailukyvyn 
asettamat vaatimukset prosesseille. Siksi Wise-toiminnanohjausjärjestelmän yhteys 
teollisuusyrityksen kaikkien osa-alueiden toimintaan ja haasteisiin on keskeinen ja 
käytännönläheinen. Järjestelmää hyödyntävä yritys pystyy hahmottamaan 
liiketoimintansa ja prosessinsa kokonaisvaltaisesti, reaaliaikaisesti ja täysin 
läpinäkyvästi. Rutiinitehtäviin tarvittava aika voidaan minimoida ja prosessit pystytään 
suorittamaan tehokkaasti siten, että yrityksen kilpailukyky markkinoilla varmistuu. 
Uusiin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti ja yrityksen resurssit voidaan ohjata 
suurimman hyödyn tuoviin prosessivaiheisiin. 

Henkilöstöllämme on tietoteknisen osaamisen lisäksi laaja-alainen työkokemus 
teollisuuden liiketoimintojen johto- ja kehitystehtävistä. Tuotteemme kehitys, myynti, 
käyttöönotto, koulutus ja ylläpito hoidetaan Wisetime Oy:n oman henkilöstön toimesta 
ilman kolmannen osapuolen toimijoita. 

Wisetime Oy:n kaikessa toiminnassa kantavana ajatuksena on olla asiakkaiden 
luottamuksen arvoinen. Asiakastyytyväisyys, luottamus, kehittyminen yrityksenä sekä 
henkilöstön kunnioittaminen ovat yrityksemme tärkeimmät arvot. 
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Järjestelmä 

Kaikki yrityksen osa-alueet kattava toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa 
ylivoimaisia etuja 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä on yksi kokonaisuus, joka sisältää kaikki 
teollisuusyrityksen tarvitsemat liiketoimintaprosessien ohjauksen osa-alueet. 
Järjestelmän kaikki osiot ovat reaaliaikaisesti yhteydessä toisiinsa ja käyttäjä saa 
kaiken päätöksentekoa varten tarvitsemansa tiedon ilman viiveitä. Kerran syötettyä 
tietoa hyödynnetään kaikissa osioissa, mikä säästää huomattavasti työaikaa ja 
vähentää virhemahdollisuuksia. 

Merkittävä osa toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamista eduista kannattavalle 
liiketoiminnalle voidaan tuottaa vain sellaisella järjestelmällä, jossa tieto siirtyy 
reaaliaikaisesti liiketoiminnan eri osa-alueiden välillä. Yhdeltä toimittajalta tulevan 
kokonaisjärjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta eikä tarvetta eri 
järjestelmien väliseen integrointityöhön ole. Myös vastuurajapinta on yksiselitteinen. 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä sallii yrityksen prosessien ohjaamisen ja 
parametrisoinnin prosessien omista lähtökohdista - ohjelmisto ei aseta keinotekoisia 
tietoteknisiä rajoitteita. Kaikki toiminnot myös tukevat realistisia tilanteita: esimerkiksi 
hyvinkin monimutkainen tilaus-toimitusprosessi voidaan hallita järjestelmällä pitkälle 
automatisoidusti. Järjestelmä tukee ilman rajoitteita myös moniyritys- ja 
monitehdasliiketoimintaa.  

Järjestelmän käyttöliittymä on helppo ja looginen. Tietojen hakeminen ja 
järjestäminen minkä tahansa järjestelmässä olevan tiedon perusteella on sujuvaa ja 
nopeaa. Monipuolisten graafisten raportointityökalujen avulla tieto saadaan esitettyä 
aina havainnollisesti juuri oikeassa muodossa ja oikein ryhmiteltynä päätöksentekoa 
varten. Raportit voidaan määritellä myös käyttäjäkohtaisesti. 

Täysin ainutlaatuinen Wise-toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuus on nimikkeiden 
saldoennuste, joka välittää kaksisuuntaisesti ja reaaliaikaisesti tiedot myynnin, 
valmistuksen ja hankinnan välillä. Tieto hankinta- ja tuotantotarpeista, mahdollisista 
viivästymisistä, uudelleenajoituksista tai peruutustarpeista on välittömästi eri 
osapuolten tiedossa ilman erillistä MRP-ajoa. 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen lähtökohtana on pitkä yhteistyö 
valmistavan teollisuuden kanssa. Järjestelmän tuki prosesseille on kaikilla 
toiminnanohjauksen osa-alueilla erittäin hyvä. Jatkuvan järjestelmäkehityksen 
mukanaan tuomat uudet toiminnallisuudet saadaan nopeasti ja joustavasti käyttöön 
asiakkaillemme. 
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Järjestelmä | Liikekumppanit 

Kaikki liikekumppanitiedot sujuvasti hallintaan 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän liikekumppani-osio poikkeaa useimmista muista 
järjestelmistä siten, että yksi liikekumppani voi samoilla syöttötiedoilla toimia useassa 
eri roolissa ja kumppaniin voidaan liittää rajaton määrä yhteyshenkilöitä ja osoitteita 
sekä esimerkiksi toimitustieto-, maksuehto-, valuutta-, alv- tai muita määrityksiä. 
Kumppanin tietoja ei koskaan jouduta monistamaan, vaikka toimitukset tapahtuisivat 
esimerkiksi useisiin osoitteisiin tai useilla valuutoilla tai alv-kannoilla. Aikaa säästyy ja 
virhemahdollisuudet vähenevät merkittävästi. 

Järjestelmä tarjoaa kaikki teollisuusyrityksen tarvitsemat CRM-ominaisuudet: 
esimerkiksi kattavat kumppanien ja yhteyshenkilöiden luokittelumahdollisuudet, 
postituslistojen luonnin sekä kontaktien kirjaamisen järjestelmään. 

Reaaliaikainen yhteys liikekumppanien hallinnasta Wise-toiminnanohjausjärjestelmän 
muihin osioihin vie järjestelmän hyödynnettävyyden merkittävästi perinteisiä CRM-
järjestelmiä pidemmälle: kumppani- ja CRM-konsolista on suorat linkit mm. asiakkaan 
tilauskannan, tilaushistorian, toimitustietojen, kateraporttien ja reklamaatioiden 
tarkasteluun. Esimerkiksi toimittajayrityksen tapauksessa toimittaja-arvioinnit ovat 
yhden klikkauksen takana. Kun käytössä on vain yksi kokonaisjärjestelmä, kaikki 
informaatio näkyy reaaliaikaisena eikä mikään tarkastelu edellytä hidasta siirtymistä 
sovelluksesta toiseen. 
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Järjestelmä | Tuotetiedon hallinta 

Älykäs tiedonhallinta tuotteen koko elinkaarelle 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa kaikki yrityksen eri tilanteissa tarvitsemat 
tuotteen elinkaaren aikaiset toiminnot. 

Järjestelmä ei aseta keinotekoisia rajoituksia perustettaville tuotteille ja nimikkeille. 
Nimike voi olla yhtä aikaa esimerkiksi ostettava, valmistettava ja myytävä. Saman 
nimikkeen oman koodin alle voidaan tallentaa nimikkeen kaikkien asiakkaiden, 
toimittajien ja valmistajien koodit ja hinnat. Samalle nimikkeelle voidaan määritellä 
osto-, rakenne- ja varastoyksikkö prosessin kannalta loogisella tavalla. 

Nimikeryhmittelyt säästävät merkittävästi aikaa ja vähentävät virhemahdollisuuksia. 
Uudelle nimikkeelle syötetään perustiedot ja kaikki muu tarvittava informaatio 
saadaan automaattisesti nimikeryhmän taustaohjaustiedoista. Teknisten parametrien 
perusteella voidaan tehdä tehokkaita hakuja suuresta nimikeavaruudesta ja 
nimikenimitykset saadaan helposti standardoitua. Järjestelmä mahdollistaa itse 
määriteltävän nimikekoodauksen ja nimikkeiden perustamista valvotaan kattavilla 
oikeus- ja hyväksymiskäytännöillä. Ryhmittelyn ansiosta myös kannattavuutta 
voidaan sujuvasti tarkastella nimikeryhmätasolla.  

Vaativaa tuotehallintaa varten järjestelmässä on käytettävissä merkittävä määrä 
kehittyneitä ominaisuuksia. Tuoterakenteella hallitaan prosessin työvaiheistus ja 
niiden läpimenoajat sekä kuormitus- ja materiaalitiedot. Tuoterakenteen tasoja on 
käytössä rajaton määrä. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat myös mm. tuotteen 
elinkaaren hallinta, korvaavien ja jatkavien materiaalien automaattinen käsittely sekä 
myynnin, suunnittelun, valmistuksen ja hankinnan yhdistävä tuotekonfiguraattori. 
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Järjestelmä | Dokumenttien hallinta 

Erillistä dokumentinhallintajärjestelmää ei tarvita 

Dokumenttien hallinnan sisällyttäminen toiminnanohjausjärjestelmän olennaiseksi 
osaksi erottaa Wise-toiminnanohjausjärjestelmän kilpailevista vaihtoehdoista. 
Dokumenttien hallinta ei toimi irrallisena saarekkeena, vaan jokainen dokumentti 
voidaan kohdistaa toimintoihin - esimerkiksi nimikkeisiin, asiakkaisiin tai työvaiheisiin 
- ja järjestelmän muista osioista on reaaliaikainen linkki dokumenttien hallintaan. 

Dokumenttien hallinnassa korostuu koko Wise-järjestelmän erittäin pitkälle viety 
integraatio. Tietojen ja toimintojen tarkastelu tapahtuu ylivoimaisen sujuvasti, kun 
aikaa vievää siirtymistä tietojärjestelmästä toiseen ei tarvita. 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kaikki dokumentinhallintajärjestelmältä 
edellytettävät toiminnot, mm. versionhallinnan, luokitukset, luku- ja muutosoikeuksien 
hallinnan, kierrätyksen, lausuntopyynnöt ja hyväksynnät sekä jakelun. Järjestelmällä 
voidaan hallita kaikki yrityksen dokumentit kuten tuotedokumentaatio, 
laatudokumentit ja sopimukset. Dokumentit voidaan luokitella vapaavalintaisesti. 

Dokumentteja voidaan yhdistää myös suoraan prosesseihin. Esimerkiksi tiettyjen 
dokumenttien lukeminen voidaan määrittää osaksi valmistusprosessia, mikä poistaa 
virheitä ja varmistaa, että käytössä on aina dokumentin uusin versio. 

  



     
 

www.wisetime.fi 
 
 
 

© 2016 Wisetime Oy   8 
 

Järjestelmä | Myynti 

Täydellinen myyntitoiminnan hallinta tarjouksesta laskutukseen 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä kattaa myyntitoiminnot tarjouksista laskutukseen. 
Tarjouslaskennan pohjana toimivat tuoterakenteessa olevat materiaalitarpeet, 
nimiketiedot ja työvaiheistus. Tuotteiden omakustannushinnan laskennassa voidaan 
käyttää useita eri hinnoittelumalleja ja katetavoitteet voidaan määritellä 
kustannuslajikohtaisesti. Tuoterakenteen lisäksi hinnoittelussa voidaan ottaa 
huomioon myös mm. eräkoot, vuosivolyymit ja muita vastaavia tekijöitä. Valmiit mallit 
hinnoitteluperusteineen helpottavat ja nopeuttavat usein huomattavasti myyjien työtä. 
Samalla virhemahdollisuudet vähenevät. 

Järjestelmään syötetyt tarjoukset pystytään muuttamaan suoraan tilauksiksi. 
Tilauksia voidaan käsitellä sekä ennustepohjaisesti että kiinteiden tilausten 
muodossa. Ennusteet muuttuvat tilauksiksi tai poistuvat automaattisesti annettujen 
ohjausparametrien ja sopimuskäytäntöjen mukaisesti. Toistuvien tilausten 
tapauksessa järjestelmään kuuluva myynnin jatkotilauskäsittely vähentää 
merkittävästi tilausten käsittelystä aiheutuvaa rutiinityötä. Myynnin vaikutukset 
valmistukseen ja materiaalihallintoon ovat järjestelmästä helposti nähtävissä ja niihin 
liittyviä jatkotoimintoja voidaan automatisoida halutulla tavalla monipuolisten 
parametrien avulla. Järjestelmä tarjoaa työkalut myös myynnin kaupintavarastojen 
käsittelyyn. 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä tukee sekä tuote-, palvelu- että projektimyyntiä. 
Projektimyynnissä voidaan määritellä vastuut ja työtehtävät, kustannusbudjetit ja -
ennusteet, edistymisen seurantapisteet, maksupostit sekä liikevaihdon tuloutustapa. 
Projektin taloudellinen tilanne ja kassavirta ovat koko ajan helposti nähtävillä. 

Tarjous- ja tilauskannasta saadaan jatkuvasti reaaliaikainen tieto. Myynnin 
raportointia voidaan tarkastella hyvin monipuolisesti niin kannattavuuden kuin 
tilauskannankin osalta. Ennuste- ja tilauskanta ovat automaattisesti osana 
kassavirtaennustetta. 
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Järjestelmä | Hankinta 

Avain kustannustehokkaaseen hankintatoimeen 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä automatisoi teollisuusyrityksen hankintaprosessin 
poikkeuksellisen laajasti sekä optimoi hankintatoimen kustannukset ja varastoihin 
sitoutuneen pääoman. Järjestelmällä voidaan hallita kaikki ostaminen tuotannon 
nimikkeistä toimistotarvikkeisiin. 

Oston tarjouspyyntökäsittelyllä pystytään toteuttamaan laajamittaiset toimittajien 
kilpailuttamiset nopeasti ja vähällä henkilötyöllä. Tehdyt tarjouspyynnöt voidaan 
lähettää sähköisesti toimittajille täydennettäväksi, ja toimittajan palauttamat tiedot 
saadaan virheettömänä järjestelmään suoraan tiedostoista. Vertailutietojen 
visualisointiin käytettävissä olevat apuvälineet helpottavat tarjousten analysointia ja 
nopeuttavat päätöksentekoa. Wise-järjestelmän tarjoama tehokkuusetu suuren 
nimikemäärän tai usein toistuvien tarjouskyselyjen tapauksessa on erittäin 
merkittävä. 

Ostoennusteiden ja -ehdotusten mahdollisimman laajaa automaattista luontia 
ohjataan hankinta- ja tuotantoparametrein. Myyntitilausten ja -ennusteiden sekä 
määriteltyjen varmuusvarastojen pohjalta tehty valmistussuunnitelma aiheuttaa 
hankintatarpeet ostolle. Dynaaminen hankintaerien ja varmuusvarastojen laskenta 
optimoi hankinnat ottaen huomioon toimitusajan, optimaalisen varaston koon sekä 
ostokerran kustannukset. Tuloksena pystytään minimoimaan varastoihin sitoutunut 
pääoma ja hankinnan kustannukset, mikä on välttämätön edellytys 
kustannustehokkuudelle ja liiketoiminnan kannattavuudelle. Sopimuspohjaisessa 
hankintatoimessa päivittäisrutiinit voidaan automatisoida täydellisesti, jolloin 
järjestelmä hoitaa tilausten ja ennusteiden luonnin ja välittämisen toimittajille ilman 
mitään manuaalisia toimenpiteitä. 

Järjestelmä tukee myös mm. monentyyppisten ostosopimusten hallintaa, 
reklamaatiotilanteiden hoitamista, toimitusvarmuusseurantaa sekä sähköistä 
viestinvälitystä. Toimittajille voidaan myös tarjota Internet-käyttöliittymä, joka toimii 
viestinvaihtokanavana tilausten ja ennusteiden noutamiseen ja vahvistamiseen. 
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Järjestelmä | Tuotanto 

Kokonaisvaltainen tuotannonohjaus maksimoi tehokkuuden 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän tuotannonohjaus kattaa yrityksen kaikkien kone- ja 
henkilöresurssien hallinnan ja seurannan, tehdaskalenterien ylläpidon sekä 
valmistuksen jäljitystietojen keruun. Järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut 
toteutuneiden ja suunniteltujen tietojen vertailuun sekä tuotannon kustannusten, 
kannattavuuden ja sitoutuneen pääoman tarkasteluun. Wise-järjestelmä sisältää 
toiminnot myös tuotantoprosessiin sulautetun alihankinnan automaattiseen hallintaan. 

Valmistuserät muodostetaan myyntiennusteiden ja tilauskannan pohjalta 
automaattisesti tuotannonohjausparametrien mukaan. Monipuoliset parametrit 
sisältävät mm. minimi- ja maksimieräkoot, valmistuserän kerrannaiset, yhdistelyjaksot 
ja muita aikasidonnaisia tekijöitä sekä tuoterakenteiden ajoitusmallit. Valmistus voi 
olla varasto- tai tilausohjautuvaa. 

Valmistuksenohjauksen graafisilla työkaluilla voidaan analysoida ja ohjata tuotannon 
kuormitustilannetta usein eri perustein. Kuormitustilanteen lisäksi myös käytettävissä 
oleva kapasiteetti ja materiaalien saatavuustilanne ovat koko ajan selvillä. 
Kuormitustilannetta pystytään muokkaamaan sujuvasti grafiikasta, ja koska kaikki 
toiminnanohjauksen osa-alueet ovat samassa kokonaisjärjestelmässä, grafiikasta 
pystytään helposti myös porautumaan yksityiskohtaiseen tietoon materiaalien 
saatavuudesta ja myyntilauskannasta. Työkaluilla päästään valmistuksen 
mahdollisimman suureen oikea-aikaisuuteen, ja tuotantosuunnitelman muutokset 
tulevat automaattisesti myös hankinnan ja myynnin tietoon. Sekä toimittajayrityksille 
että asiakkaille pystytään tarjoamaan mahdollisimman nopea vaste. 
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Järjestelmä | Varastonhallinta 

Ylivoimainen toimivuus varastonhallintaan 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän varastonhallinta tukee kaikkia teollisuusyrityksen 
varastonhallintatarpeita. Varastojen määrä on rajaton ja yhdellä nimikkeellä voi olla 
useita varastoja ja varastopaikkoja. Käytettävissä on laajasti eri varastotyyppejä, 
esimerkiksi päävarasto, tuotantovarasto, oston tai myynnin kaupintavarasto ja 
alihankintavarasto. Varastot voidaan haluttaessa kohdentaa niin asiakkaille, 
tuoteperheille kuin tuotteille. 

Järjestelmän työkalut pitävät sisällään kaikki varastonhallintaan liittyvät toiminnot: 
mm. vastaanoton, lähetyksen, tarkastukset, inventaariot sekä tarvittaessa nimikkeen 
jäljitettävyystietojen keruuseen liittyvät työvaiheet. Viivakoodeja voidaan hyödyntää 
kattavasti kaikissa toiminnoissa. Eri prosesseja tuetaan ainutlaatuisen kattavasti, 
esimerkiksi lähettäminen pitää sisällään mm. sarjanumerojen seurannan, kollituksen 
ja lähetysasiakirjojen käsittelyn. Kaikki asiakirjat voidaan lähettää ja vastaanottaa 
sähköisesti. 

Keräilylistat ottavat huomioon tavaroiden fyysisen sijainnin varastossa ja optimoivat 
sijaintitiedon avulla keruujärjestyksen ja keräilyyn tarvittavan ajan. Wise-
toiminnanohjausjärjestelmän reaaliaikainen haamukeräyslaskenta estää tarpeettomat 
keruuyritykset tai materiaalien sitomisen tuotteille, joiden kaikki materiaalit eivät ole 
saatavilla. 

Siirtopyyntöautomatiikka kattaa tavaroiden siirron toimipisteiden tai sisäisten 
varastojen välillä. Näin vältetään tarpeettomat hankinnat ja varastojen käyttö sekä 
kiertonopeus pystytään optimoimaan. Toiminnon avulla myös seurataan matkalla 
olevia tavaroita ja tarvittaessa automatisoidaan siirtoihin mahdollisesti liittyvä 
laskutus. 

Varastojen ja muun vaihto-omaisuuden reaaliaikainen arvo on koko ajan nähtävissä 
järjestelmästä. Varastoarvoraportit saadaan takautuvasti miltä päivältä tahansa. 
Raportit pitävät sisällään vaihto-omaisuuden arvon varastojen, keskeneräisen 
tuotannon ja projektien osalta eriteltynä eri kustannustekijöihin kuten materiaali-, työ-, 
kone-, yleis- ja alihankintakustannuksiin. 
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Järjestelmä | Jäljitys 

Täydellinen jäljitystietojen keruu osana toiminnanohjausjärjestelmää 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmässä jäljitettävyydellä tarkoitetaan tietoa siitä, mistä 
materiaaleista, missä työvaiheessa, millä koneilla, kenen toimesta ja milloin tietty 
tuote on valmistettu ja mihin se on toimitettu. Tarpeesta riippuen jäljitystiedot 
kerätään joko sarjanumero- tai erätasolla. Tietojen perusteella voidaan selvittää, 
mihin tuotteisiin tiettyä materiaalia tai puolivalmistetta on käytetty tai mistä 
materiaalierästä tietty tuote on valmistettu. 

Useiden toimialojen säädökset edellyttävät jäljitystiedon keräämistä. Näitä ovat 
esimerkiksi auto- ja elintarviketeollisuus sekä terveydenhoidossa käytettävien 
tuotteiden valmistus. Jäljitystiedon keruu mahdollistaa merkittäviä hyötyjä myös 
muilla toimialoilla, kun esimerkiksi tarkistus- tai korjaustoimenpiteet voidaan rajoittaa 
vain tarpeelliseen määrään tuotteita tai kohteita. Aukottoman todistuksen tarjoavilla 
jäljitystiedoilla myös vastuu virheestä voidaan siirtää oikealle taholle. 

Jäljitystietoja kerätään varastonhallinnassa ja valmistuksessa. Tietojen keruu voidaan 
myös automatisoida esimerkiksi tuotantolinjoilla. Jäljitettävyys tukee myös muita 
liiketoiminnan tarpeita kuten materiaalihallintaa ja jakelua sekä laadun seurantaa. 

Jos jäljitystietojen keruu ei ole osana toiminnanohjausjärjestelmää, materiaalien ja 
tuotteiden tiedot joudutaan poikkeuksetta syöttämään ja hakemaan useista erillisistä 
järjestelmistä, mikä lisää merkittävästi rutiinityötä ja järjestelmien välisiä 
liityntätarpeita. 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmässä on täydelliset työkalut kaikkien jäljitettävyydessä 
tarvittavien tietojen luotettavaan ja tehokkaaseen keräämiseen. 
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Järjestelmä | Talous 

Kattava taloushallinnon työkalu teollisuusyritykselle 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kehittyneet työkalut myynti- ja 
ostoreskontran sekä kirjanpidon hoitamiseen. Ominaisuuksiin kuuluvat mm. 
muuttuvien arvonlisäverokantojen hallinta, verotiliraportointi sekä EU-raportointi. 
Käytettävissä on 15 rinnakkaista laskentakohdetta, joiden avulla tulos- ja tasetietoja 
voidaan tarkastella operatiivisessa raportoinnissa helposti eri näkökulmista, 
esimerkiksi markkina-alueittain, asiakkaittain ja tuoteryhmittäin. Osa 
laskentakohteista on vapaasti määriteltävissä, mikä tuo hyödyllisiä lisäulottuvuuksia 
raportointiin. Laskentakohteiden käytölle voidaan antaa sekä yleisiä että tilikohtaisia 
ohjauksia. 

Myyntireskontrassa laskut muodostetaan automaattisesti lähetys- ja tilaustietojen 
pohjalta, ja järjestelmä mahdollistaa viitemaksuaineistojen käsittelyn sekä sähköisen 
laskujenvälityksen esimerkiksi Finvoice- tai EDI-sanomina.  

Ostoreskontra tukee laskujen skannausta ja sähköistä arkistointia sekä sisältää 
kattavat ostolaskujen tarkastus- ja kierrätystoiminnot. Ostotilauksiin liittyvien laskujen 
tarkistusta voidaan automatisoida ja vastaanottoja vastaavat laskut voidaan käsitellä 
haluttaessa ilman kierrätysrutiinia. Laskuja voidaan tarkastaa ja hyväksyä selaimella 
Internetin välityksellä. Järjestelmä tukee myös SEPA-maksujen välitystä sekä 
sähköistä laskujen vastaanottoa. 

Kirjanpitoon siirtyneiden reskontratapahtumien korjaus tehdään tarvittaessa 
kirjanpidon kautta, jolloin reskontran ja kirjanpidon tiedot säilyvät aina yhtenevänä. 
Useammalle kuukaudelle kohdistuvat tuotot ja kulut voidaan automaattisesti jaksottaa 
kirjanpidossa kuukausittain antamalla jaksotustiedot reskontrassa jo laskun käsittelyn 
yhteydessä. Kirjanpitoon voidaan tehdä kirjauksia myös lukemalla tosite suoraan 
tiedostosta, esimerkiksi palkanlaskennan kirjausten tai rahatapahtumien osalta. 

Järjestelmätapahtumat siirtyvät myynnistä, hankinnasta ja valmistuksesta 
taloushallintoon automaattisesti. Täysin integroidussa toiminnanohjausjärjestelmässä 
aina ajan tasalla olevat tulos- ja tasetiedot nopeuttavat merkittävästi kuukausittaista 
raportointia. 

Varaston ja keskeneräisen tuotannon arvoihin liittyvät raportit sekä reskontrien saldot 
ja ikäanalyysit voidaan tulostaa takautuvasti miltä päivältä tahansa. Kirjanpidossa on 
mahdollista määritellä yksityiskohtaisesti useita raporttirakenteita, joissa tilit voidaan 
ryhmitellä ja summata eri tavoilla. 

Järjestelmässä oleva kassavirtaennuste on reaaliaikainen kassahallinnan työkalu. 
Kassavirtaennuste sisältää automaattisesti reskontrista sekä myynti- ja ostotilauksista 
ja ennusteista tulevat tiedot. Kassaennusteeseen voidaan huomioida myös muita 
kassavaikutteisia eriä syöttämällä ne tapahtumina järjestelmään. 
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Palvelut 

Wise-toiminnanohjausjärjestelmän vastuurajapinta on yksiselitteinen 

Koska Wise-toiminnanohjausjärjestelmän kehitys, myynti, käyttöönotto ja tuki 
hoidetaan yhden yrityksen toimesta, asiakkaalle näkyy aina myös yksiselitteinen 
vastuurajapinta. Wisetime Oy vastaa järjestelmästä ja siihen liittyvästä tietokannasta. 
Henkilöstöllämme on kokonaisvaltainen ymmärrys järjestelmästä sekä kattava 
kokemus teollisuuden liiketoimintojen johto- ja kehitystehtävistä sekä prosesseista ja 
toiminnanohjauksesta. 

Käyttöönottopalvelut 

Wisetimen asiantunteva käyttöönottopalvelu kattaa koko käyttöönottoprojektin. 
Määritysvaiheessa käydään läpi asiakasyrityksen prosessien toimivuus ja 
kustannustehokkuus. Wise-toiminnanohjausjärjestelmä ei kuitenkaan edellytä tiettyjä 
prosesseja. Sen sijaan järjestelmä tarjoaa useilla osa-alueilla jopa markkinoiden 
laajimman mahdollisuuden prosessien parametrisointiin. Varsinainen käyttöönotto 
sujuu nopeasti yhden toimittajan ja yhden järjestelmäkokonaisuuden ansiosta - 
toiminnanohjauksen osa-alueiden välistä integrointityötä ei tarvita. 

Koulutuspalvelut 

Asiakasyrityksen omista lähtökohdista ja tarpeista lähtevä koulutuspalvelu varmistaa 
järjestelmän ominaisuuksien mahdollisimman laajan hyödyntämisen yrityksessä. 
Koulutus voidaan haluttaessa toteuttaa myös etäkoulutuksena Internetin välityksellä, 
mikä tuo säästöjä koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin 

Tukipalvelut 

Tukipalvelut takaavat järjestelmän käytettävyyden nyt ja tulevaisuudessa. Käytössä 
olevaan tehokkaaseen tukiportaaliin osoitetut tuki- ja kehityspyynnöt voidaan myös 
kohdistaa nimetyille henkilöille. Portaalia seurataan jatkuvasti ja tukipyyntöihin 
vastataan nopeasti – vastauksista kertyy jatkuvasti asiakkaan käytössä oleva 
ratkaisutietokanta. Portaali mahdollistaa myös asiakkaan sisäisen tiedonvälityksen. 
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Referenssit 

Wisetimellä on pitkäaikainen kokemus useilta eri toimialoilta. Wise-
toiminnanohjausjärjestelmää käytetään mm: 

 Elektroniikkateollisuudessa 

 Johdinsarjavalmistuksessa 

 Kone- ja laitevalmistuksessa 

 Mekaniikkavalmistuksessa 

 Piirilevyteollisuudessa 

 Ympäristöteknologiateollisuudessa 

Wise-järjestelmään on vuosien kehityksen myötä sisällytetty näiden toimialojen 
liiketoimintaprosesseissa tarvittava ydinosaaminen käyttäjäystävälliseen muotoon. 

Järjestelmä on perustoiminnoiltaan toimialariippumaton. Mahdolliset uusien 
toimialojen mukanaan tuomat lisävaatimukset käytön tehokkuuden maksimoimiseksi 
määritellään ja toteutetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.  

Asiakkaillamme on tuotanto- ja toimintayksikköjä Suomen lisäksi useissa Euroopan 
maissa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. 
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Yhteystiedot 
 

Wisetime Oy 
Saaristonkatu 23 
90100 Oulu 
 
Puhelin  020 7661 401 
 
Y-tunnus  1702832-5 
 
sales(at) wisetime.fi 
webmaster(at)wisetime.fi 
 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)wisetime.fi 
Toimistomme sijaitsee Oulun ydinkeskustassa. 
 
Ota yhteyttä toiminnanohjauksen ammattilaisiimme: 

Toimitusjohtaja 
Jari Martti 
0400 684 343 

Myynti ja markkinointi 
Hannu Spets 
040 4845 436 

Asiakaspalvelu 
Marko Niininen 
040 5676 559 


