
Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia 
logistiikan ratkaisuja. Yrityksen monipuolisiin palveluihin kuuluvat mm. asennusnosto- 
palvelut, vaihtolavakuljetukset, runkoliikennepalvelut sekä koulutuspalvelut. Yhtiöllä on 
paljon sekä henkilökuntaa että erilaisia ajoneuvoja. Jotta kokonaisuus toimisi saumatto-
masti yhteen ja olisi mahdollisimman tehokasta, Uudenmaan Kuljetuspalvelut otti käyt-
töön Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmän. Kokonaisvaltaisen järjestelmän hyödyt  

konkretisoituivat nopeasti.

Yksi toiminnanohjausjärjestelmä  
- monta palvelua samassa paketissa

Toimivalla ja tehokkaalla työnhallinnalla on kuljetuspalveluliiketoiminnassa erityisen suuri  
merkitys. Kun ajoneuvoja ja henkilökuntaa on paljon ja ne ovat jatkuvasti liikkeellä, on 
tärkeää pystyä pitämään kokonaisuus hallinnassa. Työvuorosuunnittelu, työajanseuranta, 
työajan raportointi, palkanlaskenta sekä ajoneuvojen paikannus ja ajopäiväkirja ovat toi-
mintoja, jotka hyvin hoidettuna parantavat yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin 
taloudellisestikin.
 

Toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu  
nosti tehokkuuden uudelle tasolle



Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy käytti aikaisemmin useampaa erillistä palvelua näiden teh-
tävien tuottamiseen. Erillisten ohjelmien integrointi toisiinsa aiheutti usein haasteita ja yhtiö 
päättikin panostaa moderniin toiminnanohjausjärjestelmään, josta löytyvät kaikki tarpeelliset 
palvelut ja toiminnot samasta järjestelmästä.

”Erillisten palveluiden ja osakokonaisuuksien tarjoajia on paljon. Meille tuottaa erityistä hyötyä 
se, että saamme kaikki tarvitsemamme palvelut yhden ja saman järjestelmän kautta. Maxtechin  
toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja tehostaa niin työntekijöiden kuin yrityksen johdonkin 
arkea.”, sanoo Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n henkilöstöpäällikkö Jari Qvick.
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Räätälöity kokonaisuus asiakkaan tarpeisiin

Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n tavoitteena 
on tarjota kokonaisvaltaisia logistisia ratkaisuja  
asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tästä  
samasta syystä se haluaa ohjata omaa toimin-
taansa järjestelmällä, joka on rakennettu huo-
mioimaan juuri heidän yksilölliset tarpeensa.

Yhteistyö Maxtechin kanssa alkoi näiden tar-
peiden kartoittamisella. Uudenmaan Kuljetus- 
palvelut Oy:lle räätälöitiin kokonaisuus, joka on 
vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt suunnitel-
tujen vaiheiden mukaisesti. Työvuorosuunnitte-
lusta, työajanseurannasta ja ajoneuvojen paikan-
nuksesta alkanut järjestelmäkehitys on jatkunut 
integrointeihin yrityksen taloushallinnon ja asiak-
kuudenhallinnan järjestelmiin.

”Järjestelmän jatkuva kehittäminen on meille  
tärkeää. Muita tekijöitä, joita arvostan ovat  
Maxtechin kokonaisvaltaisen järjestelmän helppo- 
käyttöisyys ja soveltuvuus liikkuvan työn  
tekijöille, läpinäkyvyys sekä se, että voimme  
personoida käyttöliittymää eri työntekijöidemme 
tarpeisiin”, summaa Uudenmaan Kuljetuspalvelut 
Oy:n henkilöstöpäällikkö Jari Qvick.


