
 AROMI  
Ruokalistat nettiin

RUOKALISTAT ASIAKKAIDEN SAATAVILLE

Yhä useampi ruokapalveluiden asiakas on halukas saamaan tarkkaa tietoa 
lounasvaihtoehdoistaan etukäteen. Lisäksi tiukentuva lainsäädäntö velvoit-
taa toimijoita ilmoittamaan yksityiskohtaisempia tietoja tarjottavasta ruoasta. 
Ruokalistojen julkaiseminen asiakkaiden saattaville on ruokapalveluille 
päivittäistä työtä, jossa samaa tietoa joudutaan päivittämään moneen eri 
paikkaan. Tiedon syöttäminen ja julkaiseminen vie paljon arvokasta työai-
kaa. Lisäksi tietojen syöttämisessä manuaalisesti on usein riskinä näppäily-
virheet. 

TIETO KULKEE AROMISTA VERKKOSIVUILLE

Ruokalistat nettiin -ratkaisun avulla ruokalistojen julkaiseminen organisaa-
tion omilla verkkosivuilla onnistuu entistä nopeammin ja vaivattomammin. 
Kun ruokalistat ovat valmiina AROMIssa, tarvitsee ruokalistaan tehdä vain 
halutut muutokset ja liittää ruokavaliotiedot. Tämän jälkeen ruokalista on 
valmis julkaistavaksi.

AROMIsta noudettujen ruokalistojen tiedot ovat muutettavissa sovelluksen
muokkaustyökaluilla. Näin AROMIssa säilyvät ruokalistat ohjaamassa 
tuotantoa, mutta asiakkaille saadaan julkaistua lista, joka sisältää heidän 
tarvitsemansa tiedot. Käyttäjä voi muotoilla AROMIsta noudettujen tietojen, 
esimerkiksi aterioiden nimet, haluamikseen. Lisäksi erityisruokavaliomerkin-
nät tehdään julkaisusovelluksessa. 

Ruokalistaa voidaan muokata ja se voidaan julkaista jo hyvissä ajoin. 
Julkaistuista ruokalistoista näytetään verkkosivulla automaattisesti kuluva 
ja sitä seuraavan viikko. Mikäli muutettuja tietoja ei julkaista heti, ruokalista 
voidaan myös tallettaa luonnokseksi. 

Valmiit ruokalistat saadaan jaettua sovellukseen avatuille toimipaikoille. 
Jakaminen tehdään erillistoiminnolla joko jo julkaistuun ruokalistaan tai 
luonnoksena olevaan ruokalistaan halutuille toimipaikoille. Jakaminen on 
mahdollistettu myös toimipaikkaryhmittäin sekä sijainnin perusteella. 
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Ruokalistat nettiin -ratkaisu mahdollistaa ruokalistojen 
siirtämisen suoraan AROMIsta organisaation omalle 
verkkosivulle. Ratkaisu säästää aikaa ja vähentää  

saman tiedon kirjaamista useampaan paikkaan.

HYÖDYT
•	 säästää aikaa
•	 samaa tietoa voidaan hyödyntää  

useammassa paikassa
•	 ruokalistoja voidaan muokata silloin,  

kun on aikaa.
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CGI LYHYESTI 
CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimin-
taprosessien kehittämisen tueksi. 
Konsultoimme asiakkaitamme liiketo-
iminnan kehittämisessä, integroimme 
tietojärjestelmiä ja olemme asiakkai-
demme ulkoistuskumppani. Meitä on 
68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. 
Asiakaskeskeinen toimintamallimme 
takaa sen, että asiakkaidemme käytössä 
on pysyvä, omistautunut ja joustava 
tiimi, joka vastaa toiminnasta paikalli-
sesti,	lähellä	asiakasta.	Lisätietoa	cgi.fi

LISÄTIETOA AROMISTA 
tuotepäällikkö Esa Laakso
puh. 040 520 9008
esa.laakso@cgi.com

YHTEYSTIEDOT JA KAMPANJAT RUOKALISTASIVULLE

Sovelluksessa saadaan hallittua toimipaikan tietoja. Esimerkiksi ravintolan 
yhteystiedot saadaan helposti julkaistua ruokalistasivulla. Lisäksi julkaisu-
sovelluksessa on mahdollistettu vaihtuvien kampanjailmoitusten julkaisu. 
Kampanjalle saadaan määriteltyä voimassaoloaika sekä kuvaus, johon on 
mahdollista liittää myös kuva. 

OMA KÄYTTÄJIEN JA TOIMIPAIKKOJEN HALLINTA

Ruokalistat nettiin -ratkaisussa on oma, AROMIsta irrallinen käyttäjienhal-
lintansa. Tämä mahdollistaa sen, että ruokalistoja voi julkaista sovelluksen 
kautta nekin käyttäjät ja toimipaikat, jotka eivät käytä AROMIa muuten. 
Käyttäjärooleja on kolme ja niillä mahdollistetaan tietojen saatavuus sekä 
muokattavuus niitä tarvitseville käyttäjille. Toimipaikkoja voidaan lisätä 
käyttöympäristöön rajattomasti, joten organisaation koolle ei sovelluksen 
näkökulmasta ole rajoitteita


