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Aromi palveluna 
 

romi palveluna -ratkaisu on kokonaispalvelu, jossa 

asiakkaalle toimitetaan nykyaikainen Aromi-

ruokatuotannonohjausjärjestelmä sisältäen 

asiakkaan tarvitsemat tiedot ”avaimet käteen” -periaatteella. 

Toimiala-asiantuntijamme CGI:llä ylläpitävät järjestelmässä 

olevia tietoja sovitun mukaisesti, joten tietojen ylläpito ei 

myöskään käyttöönoton jälkeen vaadi ylimääräisiä 

resursseja. 

HAASTEET 

Ruokapalvelun tärkein tehtävä on valmistaa herkullista, terveellistä ja 

asiakastarpeiden mukaista ruokaa. Resurssit tule ohjata oikein ja 

kustannukset olla hallinnassa. Tämä edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä, 

kustannusten seurantaa ja ravitsemuslaadun analysointia. 

 

Tuotevalikoiman, asiakaskunnan tarpeiden tai lainsäädännön muuttuessa 

ruokapalvelun on mukauduttava muutoksiin sujuvasti. Järjestelmät tukevat 

ruokapalvelutoimijaa vain, jos tiedot ovat järjestelmässä luotettavia ja ajan 

tasalla. Tietojen lisääminen ja päivittäminen vie arvokasta aikaa. 

 

Tekniset asiat ja versiopäivitykset vaativat erityisosaamista ja 

palvelinympäristöjen ylläpidosta aiheutuu kustannuksia. Lisäksi 

ongelmatilanteissa aikaa tuhlaantuu usein ylimääräisiin selvitystöihin.  

 

RATKAISU 

Uudistunut Aromi mahdollistaa helpon ja vaivattoman käyttöönoton myös 

pienemmille asiakkaille. Aromi palveluna –malli takaa sen, että 

ruokapalvelulle jää järjestelmän ylläpidon sijasta aikaa varsinaiseen 

toimintaan sekä lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Toimiala-asiantuntija 

CGI:llä puolestaan vastaa järjestelmässä olevan tiedon ajantasaisuudesta 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

 

Aromi palveluna –mallissa on saatavilla Aromin Suunnittelu –osio, joka 

sisältää asiakkaalle rakennetun raaka-aineluettelon, reseptit ja ruokalistat. 

Tiedoista kootaan runkoruokalista, jonka pohjalta saadaan muodostettua 

kullekin ajankohdalle sopiva ruokalista. Suunnittelussa voidaan hyödyntää 

ajankohtaisia trendejä ja satokausiajattelua.  
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CGI  

CGI tarjoaa palveluja it:n ja 

liiketoimintaprosessien kehittämisen 

tueksi. Konsultoimme asiakkaitamme 

liiketoiminnan kehittämisessä, 

integroimme tietojärjestelmiä ja olemme 

asiakkaidemme ulkoistuskumppani. 

Meitä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 

maassa.  
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Aromi palveluna -mallissa käyttöympäristö on täysin CGI:n ylläpidossa, 

joten käyttäjän ei tarvitse huolehtia teknisistä asioista. Palveluna -malliin 

sisältyy pääkäyttäjäpalvelut sekä järjestelmän käyttöympäristö mukaan 

lukien palvelinlaitteet sovelluksineen ja valvontapalveluineen. Palvelu 

tuotetaan jaetusta palvelinkapasiteetista, joka mahdollistaa tehokkaan 

ylläpidon. CGI vastaa ympäristön ylläpidosta ja asiakas voi keskittyä vain 

käyttämään Aromia oman liiketoimintansa tukena. 

 

MIKSI CGI? 

CGI:lla on vankka ammattitaito, toimialatuntemus ja pitkä kokemus 

käytännön ruokapalvelutyöstä. Tarjoamme tietojärjestelmien lisäksi 

asiakkaillemme koulutus- ja asiantuntijapalveluja sekä tehokkaita työkaluja 

ruokapalvelutoiminnan kehittämiseen.  

 

Kokeneena infra-toimittajana CGI:n palvelinympäristömme ovat luotettavia, 

ulkopuolisten auditoijien toimesta tarkastettuja. Ympäristöt ylläpidetään 

hyvien tapojen mukaisesti ja ne sijaitsevat Suomessa.  

 

Sadat tuhannet suomalaiset ovat jo vuosia päivittäin syöneet Aromin avulla 

valmistettua ruokaa. Jatkuvan innovoinnin ja tarpeiden tunnistamisen kautta 

tuemme asiakkaidemme toimintaa ja ruokapalvelualan kehitystä 

kokonaisvaltaisesti. Aromin toiminnallisuuksia kehitetään yhdessä 

asiakkaiden kanssa, jonka ansiosta se palvelee monipuolisesti 

ruokapalvelualan ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa.  
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