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Aromi 
toiminnanohjausjärjestelmä 
 

ehittyvässä ruokapalvelussa pelkkä maukas 

lopputulos ei riitä. Digitalisoituva yhteiskunta 

edellyttää aktiivista kehitystä ja ketteriä järjestelmiä. 

Ruokapalvelutoimija palvelee asiakkaitaan entistä paremmin 

hyppäämällä mukaan digitalisaatioon ja hyödyntämällä sen 

suomia mahdollisuuksia. 

HAASTE  

Erilaiset asiakastarpeet, tehokkuusvaatimukset ja muun muassa 

lakisääteinen tuoteselosteiden ilmoittamisvelvollisuus ja ravitsemus-

suositukset asettavat raameja ruokapalvelun toiminnalle. Nämä eivät 

kuitenkaan ole tärkein osa ruokapalvelua, vaan nämä vaatimukset tulee 

täyttää helposti ja vaivattomasti, jotta tärkeimmälle, itse ruuan tekemiselle ja 

toiminnan kehittämiselle jää tarpeeksi resursseja.  

Modernissa yhteiskunnassa kuluttajat arvostavat personoitua palvelua. 

Jokainen ruokapalvelutoimija haluaa erottua omalla strategiallaan ja 

liikeideallaan, joten järjestelmän tulee mahdollistaa hyvin erilaiset 

toimintatavat. Ekologisuus ja kestävä kehitys on nykyaikaisen yhteiskunnan 

toiminnan edellytys, siksi järjestelmän täytyy tukea myös niitä. Asiakasta 

halutaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla eikä hallintoon kannata 

varata ylimääräisiä resursseja. 

Kansainvälistyvässä maailmassa monikielisyys käyttöliittymissä on 

välttämättömyys.  Järjestelmän tulee helpottaa jokaisen työntekijän työtä ja 

palvella asiakkaita kielestä riippumatta. 

 

RATKAISU 

Aromi kokonaisuutena kattaa kaikki palvelutoimijan prosessit myynnistä 

toimitukseen, raaka-aineiden tilauksista tuotantoon sekä tietojen julkaisun 

asiakkaille. Prosessien tarvitsemaa tietoa saadaan siirrettyä eri 

järjestelmistä Aromiin ja lisäksi tiedonsiirto on automatisoitavissa eri 

prosessien välillä. Vastaavasti tietoa voidaan helposti siirtää eteenpäin mm. 

laskutus- tai kirjanpitojärjestelmiin. Digitalisoimalla eri prosesseja, 

mahdollisestaan ajansäästö monessa työvaiheessa, jolloin aikaa jää 

liiketoiminnan kehittämiselle. 

Aromi on täysin selainpohjainen järjestelmä, joka on käytettävissä myös 

tableteilla. Mobiilikäyttöisyys on mahdollistettu niille toiminnoille, joita 

käyttäjät tarvitsevat liikkuvassa työssään. 

Käyttöliittymä on toteutettu kolmikielisenä. Valittavina kielinä on suomi, 

ruotsi ja englanti. Ruokalistoja voidaan julkaista näkymään asiakkaille 

kaikilla kielillä, joille ruokapalvelulla on käännökset. 
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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.  

www.cgi.fi/aromi 

© 2016 CGI GROUP INC. 

Lisätietoja www.cgi.fi/aromi 

Aromi on saatavana myös palveluna, jolloin asiakkaalle toimitetaan 

nykyaikainen Aromi toiminnanohjausjärjestelmä sisältäen asiakkaan 

tarvitsemat tiedot ”avaimet käteen” -periaatteella. Tällöin toimiala-

asiantuntijamme CGI:llä ylläpitävät järjestelmässä olevia tietoja sovitun 

mukaisesti, joten tietojen ylläpito ei myöskään käyttöönoton jälkeen vaadi 

ylimääräisiä resursseja.  

 

OSIOT 

Suunnittelu 

 

Keskitetty tuoterekisteri, raaka-aineet, 

palvelusuunnittelu (reseptit, ruokalistat), työohjeet, 

ravitsemuslaadun ja kustannusten seuranta 

 Tuotemerkit Tuotemerkkisanomat toimittajilta 

 Ennustepankki Ennusteet teollisuudelle 

 

 

eRuokalista Ruokalistojen julkaisu asiakkaille  
(työasemalle, tablettiin ja mobiiliin)  

 Tuotetietopankit Ravintosisältö- ja tuoteselostetietojen tuonti  

 Omavalvonta Liittymä asiakkaan omavalvontajärjestelmään 

   

Tuotanto Tuotannon suunnittelu, valmistus, jakelu, varastointi 

Hankinta Ostovalikoima, ostaminen, vastaanotto 

 

 
eLähetyslista 

Ostolasku 
Lähetyslista sähköisenä 
Liittymä ostolaskujärjestelmään 

 
 

  

Myynti 
Asiakkaat, myyntivalikoima, ateria- ja palvelutilaukset, 

laskutusaineisto, palautteen keräys 

 

 

Tarjoilut ja tilat 

Myyntilasku 

Tilahallinta, tilavaraukset ja tarjoilutilaukset 

Liittymä laskutus- tai kirjanpitojärjestelmään 

Omavalvonta Valvontapisteet, kirjaukset 

Analytiikka Tiedolla johtamisen työkalu 

 

MIKSI CGI? 

CGI:lla on vankka ammattitaito, toimialatuntemus ja pitkä kokemus 

käytännön ruokapalvelutyöstä. Tarjoamme asiakkaillemme koulutus- ja 

asiantuntijapalveluja sekä tehokkaita työkaluja ruokapalvelutoiminnan 

kehittämiseen.  

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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