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 Asiatarkistus ja hyväksyntä ajasta ja 

paikasta riippumattomasti – missä 

vain, milloin vain 

 

 Tuo säästöjä laskun kiertoaikaa 

nopeuttamalla 

 

 Mahdollistaa dokumenttien 

lukemisen arkistosta mobiililaitteella 

esimerkiksi asiakastilanteissa. 
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Dokumenttien asiatarkistus ja 
hyväksyntä missä vain, milloin vain 
 

Rondo Mukana  
 
 

ondo Mukana kulkee mobiilina matkassasi aina. Se 

mahdollistaa dokumenttien asiatarkastuksen ja 

hyväksymisen ajasta ja paikasta riippumatta. Myös 

dokumenttien haku ja katselu onnistuu näppärästi Rondo 

Arkistosta. 

 

RONDO MUKANA TUO ORGANISAATIOLLENNE VÄLITTÖMIÄ 

HYÖTYJÄ  

Organisaation laskujen hyväksymisessä haasteena on usein hyväksyjien 

tavoitettavuus. Kun hyväksyntöjä ei saada ajoissa, pitkittyy laskujen 

kiertoaika ja maksuaika ylittyy helposti johtaen viivästyskorkoihin ja 

perintäkuluihin. Hyväksyminen on usein työasemasta riippuvaa, jolloin 

kiireisiä ja paljon liikkeellä olevia hyväksyjiä on vaikea tavoittaa ja 

hyväksynnät viipyvät. Rondo Mukana mahdollistaa dokumenttien 

asiatarkistuksen ja hyväksymisen ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin 

dokumenttien kierto nopeutuu olennaisesti. Näin voidaan minimoida 

viivästys- ja perintäkuluja sekä mahdollistetaan maksuaikataulun alituksesta 

saatavat hyödyt. Käyttäjän kannalta mobiilikäyttö tuo joustoa, tehokkuutta ja 

helppoutta työpäiviin.  

 

Rondo Mukana mahdollistaa myös dokumenttien, esimerkiksi sopimusten, 

lukemisen arkistosta nopeasti asiakastilanteessa. Asiakaskäyntien 

yhteydessä tulee tilanteita, jossa keskusteluun nousee sopimus tai asiakas 

haluaa selvennyksiä jo suoritettuun laskusta. Rondo Mukana mahdollistaa 

tarvittavan dokumenttien saatavuuden Rondo Arkistosta nopeasti ja 

vaivattomasti mobiililaitteella.  

 

RATKAISUMME 

Siirry digiaikaan Rondo Mukana – mobiiliratkaisullamme. Rondo Mukana 

mahdollistaa dokumenttien asiatarkistuksen ja hyväksymisen ajasta ja 

paikasta riippumatta, sekä dokumenttien esimerkkinä sopimusten lukemisen 

arkistosta nopeasti. Tarjoamme Rondo-asiakkaillemme Rondo Mukana 

palveluna -mallia, joka on tietoturvallinen ratkaisu, helposti 

käyttöönotettavissa yksinkertaisella kuukausihinnoittelulla. Rondo Mukana -

mobiiliratkaisua voi käyttää millä tahansa Android-, WinPhone- ja iOS-

laitteilla (Apple). 

Rondo Mukana on osa CGI:n Mukana-mobiiliratkaisuja. Lue lisää 

http://www.cgi.fi/mobiiliratkaisut 

 

R 

http://www.cgi.fi/mobiiliratkaisut


 

 

 

LISÄTIETOJA 

Lotta Riuttala 

Sales Manager 

p. 040 840 4123 

lotta.riuttala@cgi.com 

 

www.cgi.fi/rondo 

www.cgi.fi/mobiiliratkaisut 

 

 

 

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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www.cgi.fi 
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MIKSI CGI? 

CGI:llä on pitkä kokemus liiketoimintaprosessien automaation ja 

työnkulkujen tukemisesta. Ratkaisumme prosessien kulun hallintaan, 

dokumenttien käsittelyyn ja arkistointiin ovat helppokäyttöisiä ja 

kustannustehokkaita. Tärkeä osa toimintaamme on järjestelmien 

käyttöönottopalvelut, jatkokehitys, tuotetuki ja integrointi muihin järjestelmiin 

sekä avoin kumppanuus asiakkaiden ja muiden IT-toimittajien kanssa. 


