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on seuraavilta toimialoilta 
 

Konfiguroituvien ja versioituvien 
tuotteiden valmistus 
 
Konepaja, koneenrakennus ja 
valimoteollisuus 
 
Elektroniikka- ja sähkötuotteet 
 
Muovi ja komposiitti 
 
Prosessituotanto 
 
Tekninen tukkukauppa 
 
Sairaalavälinehuolto 
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POWERED 
Aktiivinen ERP dynaamiseen toimintaan 
 

owered on ERP-järjestelmä vaativaan 
toiminnanohjaukseen, päivittäisen operatiivisen 
toiminnan hoitamiseen ja seuraamiseen sekä 
kehityskohteiden löytämiseen. 

Tunnistatko toimintasi vahvuudet sekä kustannustehokkuuden että 
asiakaslupausten näkökulmasta? Kotimainen ja toimialalähtöisesti 
tuotteistettu Powered-toiminnanohjausjärjestelmä sopeutuu sujuvasti 
asiakkaan aktiivisesti muuttuvaan toimintaan, erilaisiin tuotteisiin ja 
ohjaustapoihin edistäen entistä parempaa logistiikan ja tarjonnan hallintaa 
sekä kykyä ennustaa tulevaa. 
 
RATKAISU TEOLLISEEN VALMISTAMISEEN JA  
TEKNISEEN TUKKUKAUPPAAN 

Powered mukautuu toiminnaltaan ja kooltaan hyvin erilaisiin yritys-
ympäristöihin. Järjestelmässä on valmiit toiminnot niin teollisuuteen kuin 
tekniseen tukkukauppaan laajasti eri liiketoimintamalleittain ja toimialoittain. 
Ratkaisu on asiakkaiden tarpeisiin skaalautuva ja sitä käyttävän yrityksen 
yhtäaikainen käyttäjämäärä voi olla satoja sekä tilausrivien ja muiden 
tapahtumien määrä miljoonissa. Toisaalta Powered on mahdollista ottaa 
tehokkaasti käyttöön jo 5-10 käyttäjän organisaatiossa. Kehitämme tuotetta 
yhdessä asiakkaidemme kanssa ja Poweredissa näkyykin yli 100 
asiakasyrityksen tuotekehitysosaaminen yli 20 vuoden ajalta. 
 
TUKEA NOPEISSA MUUTOKSISSA 

Osa-aluekohtaiset ratkaisut muodostavat Poweredista kokonaisuuden,  
joka tukee yleisiä teollisuuden ja tukkukaupan ohjausperiaatteita ja 
toimintamalleja edistäen muutoskykyä ja kustannustehokkuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenttipohjaiseen järjestelmään voidaan liittää läpinäkyvästi myös 
CGI:n muiden tuoteperheiden tuotteita ja komponentteja, kuten esimerkiksi 
palkka-, talous- ja henkilöstöhallinnon komponentteja. Lisäksi Powered 
tukee selkeillä tuotteistetuilla liittymillä eri alojen erityissovelluksia, kuten 
suunnitteluun AutoCAD® ja Vertex®, dokumenttien hallintaan M-Files® ja 
Unifaun sähköiset rahtikirjat. 
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CGI  

 

CGI tarjoaa palveluja IT:n  
ja liiketoimintaprosessien  
kehittämisen tueksi.  

 

Konsultoimme asiakkaitamme 
liiketoiminnan kehittämisessä, 
integroimme tietojärjestelmiä ja  
olemme asiakkaidemme 
ulkoistuskumppani.  

 

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

 

Meitä on 68 000 asiantuntijaa  
yli 40 maassa.  
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POWERED – LAADUKAS JA KUSTANNUSTEHOKAS 
TOIMINNANOHJAUSRATKAISU 

 

 
AKTIIVINEN JA MOBIILI POWERED 2013 

Tutkimusten mukaan joustava skaalautuvuus sekä monipuoliset 
laajennusmahdollisuudet eritoten mobiiliratkaisujen osalta ovat keskeinen 
avaintekijä toiminnanohjausjärjestelmää hankittaessa. Viimeaikainen 
tuotekehitys on tehnyt Poweredista entistä aktiivisemman ja samaan aikaan 
mobiilin. Järjestelmän lähtökohtana on aina ollut prosessien 
rutiinitoimintojen automatisointi. Powered 2013 -versio pystyy aktiivisesti 
etsimään prosessista poikkeavia asioita ja hälyttämään niistä. Lean-
filosofian mukainen poikkeamakäsittely sekä mobiilius yhdessä tekevät sen, 
että virheisiin voidaan reagoida välittömästi. 
 
MIKSI POWERED JA CGI? 

CGI:llä on vahva rooli sekä ERP-järjestelmän toimittajana että varsinkin 
järjestelmän ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Joukossamme työskentelee laaja 
joukko kokeneita eri toimialojen osaajia ja toiminnanohjaukseen laajasti 
perehtyneitä henkilöitä. Kehitämme komponentteja jatkuvasti sekä omassa 
tuotekehityksessä että yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaillamme on 
suora yhteys tuotekehitykseen yhdessä aktiivisen käyttäjäyhteisön ohella.  
 
CGI tarjoaa laadukasta palvelua sekä vastaa asiakastyytyväisyydestä 
lähellä asiakkaitamme. Parhaat käytännöt, asiakkaan tarpeita vastaavat 
ratkaisut ja korkea laatu luovat yhteisten menestymisen mahdollisuuden. 
Autamme asiakkaitamme hyödyntämään uusia liiketoiminta- ja teknologia-
mahdollisuuksia – myös toiminnanohjausjärjestelmätoimituksen jälkeen.  


