
GREDI MOBILE     
saa aineistonhallintasi liikkeelle!  

• Haluatko tehostaa digitaalista aineistonhallintaasi, helpottaa sähköisen 
omaisuutesi jakelua ja nostaa sen arvoa?

• Kaipaatko työvälinettä, jolla pääset käsiksi sähköiseen  
omaisuuteesi nopeasti, ajasta ja paikasta riippumatta?  

• Hyötyisitkö brändihallituista dynaamisista tuotepohjista,  
jotka kulkevat mukanasi myös mobiilisti?
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DIGIVIISAS AINEISTONHALLINTA 
MAHTUU NYT POVITASKUUSI 

Gredi Mobile on Gredin digiviisaan aineiston
hallintapalvelun uusi laajennus, joka tuo sähköisen 
omaisuutesi älypuhelimeesi. 

Gredi Mobilella saat aineistonhallintapalveluumme 
tallentamasi tiedon käyttöösi milloin tahansa 
ja missä ikinä kuljetkin. Etsit, katselet, tallennat, 
täydennät, avaat ja jaat digitaalista omaisuuttasi 
vaivattomasti. Jos työsi on liikkeessä, poistut 
työpisteeltäsi tai teet etätöitä, digitaalinen 
omaisuutesi on yhtä lähellä kuin matkapuhelimesi. 
Sinun ei enää tarvitse kaivaa edes läppäriä laukustasi 
jaellaksesi palaverin osallistujille yllättäen tarvittavat 
sähköiset lisämateriaalit. 

ASENNA GREDI MOBILE -SOVELLUS ÄLYPUHELIMEESI 
Lataa ilmainen Gredi Mobile -sovellus kännykkääsi Google Play -sovelluskaupasta 
(Android-puhelimet) tai Apple Storesta (iOS-puhelimet). 

1. 

KIRJAUDU SISÄÄN GREDIN TUNNUKSILLA 
Gredi Mobile vaatii toimiakseen Gredin digitaalisen aineistonhallintapalvelun. 
Ensimmäisellä käyttökerralla kirjaudu sisään Gredi Mobileen aineistonhallinta-
palvelun käyttäjätunnuksillasi. Tunnuksesi tallentuvat Gredi Mobileen, ja sovellus 
tunnistaa sinut jatkossa automaattisesti.

2. 

GREDI MOBILEN KÄYTTÖÖNOTTO ON HELPPOA:
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SAAT NYT BRÄNDIHALLITUT DYNAAMISET TUOTEPOHJASI 
KÄYTTÖÖSI MOBIILISTI TABLETILLESI.

Kirjaudu tablettisi selaimella aineistonhallintapalveluusi. Saat automaattisesti käyttöösi 
tuotepohjiesi tablettioptimoidut versiot. Voit nyt tuottaa ja julkaista brändihallittua, 

personoitua materiaalia tabletillasi vaikka heti myyntikäyntisi päätteeksi asiakkaasi ulkoovella.  

HYÖDYNNÄ JA KÄYTÄ DATAASI MOBIILISTI 
Gredi Mobilen aloitussivulla näet uusimmat aineistonhallinta-
palveluusi lisätyt materiaalit sekä viimeksi katsotut aineistot.  
Näppärillä haku toiminnoilla löydät aineistosi nopeasti  
– uutuutena mm. aiempien hakutermien listaus näkymä,  
josta voit valita kätevästi uusiokäyttöön jo kertaalleen  
sovellukseen kirjoittamiasi hakusanoja. 

Uusien aineistojen lisääminen aineistonhallintaasi onnistuu  
esimerkiksi suoraan puhelimesi kamerasovelluksesta tai 
sähköpostin liitteistä. Pääset myös muokkaamaan aineisto-
jesi metatietoja, tuotetietoja ja tarvittaessa myös poistamaan 
tiedostojasi.

Voit jaella valmiit aineistosi sähköpostilla tai vaikkapa julkaista  
ne suoraan sosiaalisen median kanavissa. 

3. 

TABLETTIOPTIMOITU MOBIILIKÄYTTÖ: 

Dynaamiset tuotepohjat
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KIINNOSTUITKO?
Ota yhteyttä myyntiimme, p. 010 778 7100,  

myynti@gredi.fi, jos haluat kuulla lisää mobiilin  
aineistonhallinnan hyödyistä liiketoiminnallesi. 
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