Raindance

S

amarbete. Informationsdelning. Beslutsfattande. Så kan
man sammanfatta vardagen hos de flesta framgångsrika
företag och organisationer. I grund och botten handlar
all verksamhet om samma sak – att i koordinerad samverkan
lösa en given uppgift. Från budgetering, planering, attestering
och tidrapportering till analys och uppföljning av resultatet.
CGIs affärssystem Raindance stödjer hela den processen och
tillhandahåller centralt de fakta och den överblick som krävs för
att rätt beslut ska fattas vid planering, styrning och uppföljning.

RAINDANCE
• Raindance erbjuder ett webbaserat
affärssystem som samlar flera olika

Raindance är ett flexibelt och webbaserat hjälpmedel som samlar företagets alla
administrativa processer i en sammanhängande digital helhet. Raindance tillhan
dahåller all nödvändig information i ett konstant uppdaterat gemensamt system
och gör den enkel att dela mellan olika medarbetare, avdelningar och divisioner.
Det intuitiva gränssnittet gör Raindance till ett användarvänligt verktyg för elek
tronisk hantering av all sorts administration, från inköp av varor och tjänster till
attesterandet av fakturor.

moduler inom en helhetslösning.
• Utöver marknadens starkaste
e-handelslösning innehåller Raindance
även bland annat en kraftfull lösning
för budgetering och uppföljning.
• Det intuitiva gränssnittet är lätt att lära,
och samlar alla delar av Raindance till

ETT UNIKT ADMINISTRATIONSREDSKAP
Raindance anpassar sig efter din situation i stunden: det modulärt standardiserade
systemet kan enkelt konfigureras för att uppfylla just dina behov och önskemål.
Systemet formar sig efter din verksamhet och växer med de uppdrag du ger det:
du väljer själv vilka Raindancemoduler som bäst svarar mot dina krav. Raindance
löser dessutom dina administrativa behov utan långa övergångsperioder eller kost
samma anpassningar. Du ställer själv enkelt in de parametrar som kontrollerar ditt
verksamhetsområde, och behöver inte oroa dig för tidsödande inlärningsperioder
eller dyrbara uppehåll i samband med uppgraderingar.

en unikt integrerad helhet.
• Raindance kan levereras som tjänst
eller drift i egen regi.
• Raindance levereras och utvecklas av
CGI – en långsiktigt trygg leverantör.

Vill du kunna styra din organisations inköp? Raindance innehåller marknadens
starkaste e-handelslösning. Vill du kunna registrera en tidrapport, attestera en
beställning eller en faktura i tv-soffans reklampaus? Inga problem: mobila appar
ingår i Raindance, och låter dig logga på från var som helst med din smarta telefon
eller läsplatta. Att vara lyhörd inför och arbeta med marknadens senaste tekniska
framsteg har alltid varit viktigt för oss. Därför finns Raindance i molnet och kan
levereras som tjänst eller drift i egen regi.
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CGI GER DIG LÅNGSIKTIG TRYGGHET
Raindance levereras och utvecklas av CGI, en långsiktig och trygg leverantör.
Vi tror att en dynamisk organisation är nödvändig för att skapa organisatorisk
dynamik, och vi vet att det krävs lång erfarenhet för att producera verkligt intel
ligenta affärssystem. På CGI har vi den kompetensen. Vi levererar ett affärssystem
som på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt hjälper dig att uppnå bäst möjliga
resultat, och är noga med tidsplaner och budgetar. Om vi låter övertygade om att
Raindance är ett fantastiskt affärssystem är det helt enkelt för att vi vet att det är
ett fantastiskt affärssystem.

Affärssystemet
som växer
med uppdraget

Verksamheter inom alla upptänkliga branscher och sektorer, från små kommuner
till stora industriföretag, använder Raindance för att på ett flexibelt, kostnads
effektivt och tekniskt framåtlutat sätt få bättre kontroll på sina administrativa
förlopp. Systemet utvecklas och levereras av oss på CGI, men alltid i nära sam
arbete med dem som använder systemet varje dag – Raindance är ett hjäpmedel
i ständig utveckling, och målsättningen är att slutanvändarna ska vara med och
styra systemets framåtskridande. Vi ställer frågor och lyssnar noga på dina svar
som användare av Raindance – det är det bästa sättet för oss att förstå vilka
funktioner just du behöver.
VILL DU VETA MER?
Skicka
ett e-brev
e-brev till
till raindance@cgi.com
raindance.se@cgi.com
ring 08-670
20 00.
Skicka gärna
gärna ett
eller eller
ring 08-670
20 00.

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är
den femte största oberoende leverantören
av tjänster inom IT och affärsprocesser i
världen. Med cirka 71 000 medarbetare
på kontor och globala leveranscenters
i Amerika, Europa och Asien erbjuder
CGI en heltäckande tjänsteportfölj
med avancerade konsulttjänster inom IT
och affärsprocesser, systemintegration,
applikationsutveckling och underhåll,
drift och hantering av infrastruktur och ett
brett sortiment av patenterade lösningar.
Sedan förvärvet av Logica har företaget
en kombinerad årlig omsättning på över
10 miljarder CAD och en orderstock upp
skattad till 18,3 miljarder CAD. CGI:s aktier
är noterade på NYSE (GIB) och TSX (GIB:A)
och är inkluderade i FTSE4Good Index.
Webb: www.cgi.com
För mer information om CGI,
besök oss på www.cgi.se
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