Sonet
KOTIMAINEN TIETOJÄRJESTELMÄ
Sonet on Suomessa laajasti käytetty tietojärjestelmä (ERP), joka soveltuu hyvin
yritysten ja yhteisöjen talouden- henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen.
Sonet on monipuolinen kokonaisuus, jonka avulla yrityksen koko
toimintaketju hoituu reaaliajassa. Käyttöliittymä on selkeä ja integrointi muihin
ohjelmistoihin on joustavaa. Sonetiin toteutetut selainpohjaiset toiminnot tukevat
ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä.
HAASTE
Yrityksen kasvu, kustannuspaineet, uudet liiketoimintamallit sekä liiketoiminnan ja
organisaation muutokset luovat jatkuvasti haasteita liiketoiminnalle.


Tukeeko nykyinen ohjelmistonne yrityksenne tavoitteita,
liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa?

HYÖDYT
 Tunnettu suomalainen
avainlipputuote
 Kattava kokonaisratkaisu

RATKAISUMME

 Laaja asiakaskunta

Yritysten ja verkostojen muutosvalmiutta, toimituskykyä ja kustannustehokkuutta
voidaan lisätä parhaiten standardoitujen ja komponenttipohjaisten
toiminnanohjausratkaisujen (ERP) avulla.

 Soveltuu useille toimialoille

Sonet kattaa kaikki yrityksen toiminnot talouden-, henkilöstön- ja
toiminnanohjauksen osalta. Kerran syötetty tieto on käytettävissä kattavasti
läpi koko ohjelmiston.
Lisäarvoratkaisuilla Sonet-ohjelmiston käyttöä on mahdollista laajentaa
monipuolisiin ja vaativiin kokonaisuuksiin. Ohjelmisto soveltuu niin teollisuuden,
kaupan kuin palvelun tarpeisiin.
Laiteympäristön valinnan joustavuus
Sonet toimii yleisissä tietokanta-, käyttöjärjestelmä- ja tietoliikenneympäristöissä.
Sonet perustuu 3-tasoarkkitehtuuriin, joka mahdollistaa ohjelmiston kätevän ja
edullisen etäkäytön.
Relaatiotietokantoina voivat olla SQL Server, Solid, tai Oracle.
Tietokantapalvelimena voidaan käyttää tietokantatoimittajan tukemia laitteita ja
käyttöjärjestelmiä.

 Tuotteistettu toimintamalli
tuotekehityksestä
käyttöönottoihin,
versionpäivityksiin ja
asiakastukeen
 Valmius edulliseen etäkäyttöön
 Sähköisten
liiketoimintaprosessien
edelläkävijä
 Joustava integrointi muihin
tietojärjestelmiin ja sidosryhmiin
 Komponenttiteknologian
hyväksikäyttö

Sovelluspalvelimen käyttöjärjestelmä voi olla joko Windows Server 2008 tai 2012.
Työaseman käyttöjärjestelmänä voi olla Windows 7 tai Windows 8.

 Selainpohjaiset toiminnot

Yritykset verkottuvat ja tarve sähköisille ratkaisuille lisääntyy

 Saatavissa myös palveluna

 Sähköiset työpöydät

Sonetiin on toteutettu useita sähköistä liiketoimintaa tukevia lisäarvoratkaisuja.
Niitä ovat muun muassa Finvoice-, OVT/EDI- ja TYVI-viranomaisliittymät,
sähköinen työpöytä sekä arkistointi. Sähköiseen arkistointiin voidaan tallentaa
Sonetista tulostettuja raportteja sekä ulkopuolisia dokumentteja.
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Sähköiseen kaupankäyntiin on kehitetty eBusiness -ratkaisu, joka on intergoitu
WebServices teknologialla saumattomasti Sonetin toiminnanohjaukseen.
Sonetiin on myös integroitu Microsoft Dynamics CRM asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka tukee asiakkaiden erilaisia prosesseja.
Yrityksillä on selvää tarvetta tietojen jatkohyödyntämiseen ja
läpinäkyvyyteen
Sonetiin on liitetty Analysointiratkaisu, joka on kehitetty Sonetin henkilöstön-,
talouden- ja toiminnanohjauksen tietojen helppoon analysointiin ja yhdistelyyn.
Ylimääräinen tietojen siirtely, yhdistäminen ja käsittely jäävät pois, koska tietojen
siirrot analysointivälineeseen tehdään automaattisesti Sonetin osajärjestelmistä.
Sonetiin on toteutettu seuraavat selainpohjaiset sovellukset:


Matka- ja kululaskut



Esimiestoiminnot



Sähköiset lomakkeet:


Työsuhteen elinkaareen lomakkeet



Palkkatapahtumalomakkeet



Palkkion saajien lomakkeet



Ostolaskujen sähköinen kierrätys



Taloushallinnon raportointi



Budjetointi

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. Asiakaskeskeinen
toimintamallimme takaa sen, että
asiakkaidemme käytössä on
pysyvä, omistautunut ja joustava
tiimi, joka vastaa toiminnasta
paikallisesti, lähellä asiakasta

Sonetin sähköinen työpöytäratkaisu lisää henkilökohtaista tuottavuutta, koska se
tarjoaa suoran ikkunan kaikkiin loppukäyttäjän päivittäin tarvitsemiin palveluihin.

Toimitamme useita toiminnanohjaukseen liitettäviä ja integroitavia
ratkaisuja kuten:


Asiakkuudenhallinta (CRM)



Verkkokauppa



Valmistuksenohjaus (MES)



Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM)



Johdon raportoinnin (BI) ratkaisuja

MIKSI CGI?
CGI on Suomen ja Pohjoismaiden johtavia ERP-ratkaisutoimittajia. Olemme
toimittaneet toiminnanohjausratkaisuja tuhansille eri toimialojen yrityksille.
Laaja toimiala-, ratkaisu- ja palveluosaaminen mahdollistaa pitkäjänteisen
asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen sisältäen ratkaisutoimitusten lisäksi muun
muassa ulkoistus-, testaus- ja konsultointipalvelut.
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