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"Semnalele din prima jumatate a acestui an arata ca piata de IT din Romania va fi mai prospera decat in 2002" Sabin Chiricescu, 

Director de Vanzari CRIsoft.  

Anul 2002 si mai ales prima jumatate a lui 2003 au confirmat pozitia de lider, calitatea si performantele solutiei CRIsoft Furnizare, Facturare si 

Relatii cu Clientii prin finalizarea implementarii solutiei CROS FRC in cadrul companiei Apa Nova Ploiesti - grupul Veolia Franta, extensia sistemului 

CROS FRC (Furnizare Facturare si Relatii cu Clientii) la sucursalele Arad, Deva si Resiþa ale filialei Electrica Banat. Astazi, la Apa Nova Ploiesti, 

utilizand solutia CROS FRC si transferul de know-how din partea Veolia Franta, a fost finalizat si pus in explotare primul centru de relatii cu clientii 

din Romania in domeniul societatilor de utilitati publice, bazat pe un centru de apel telefonic (call - center) pentru o mai buna gestionare a 

relatiilor cu clientii. Adaptarea sistemului integrat CROS FRC la noile reglementari in ceea ce priveste introducerea taxei radio si TV pe factura de 

energie electrica a fost realizata intr-o perioada de timp foarte scurta. 

Pentru sistemul CROS ERP (Enterprise Resource Planning), un alt produs de varf CRIsoft, prima jumatate a lui 2003, a insemnat pe linga extensii 

devenite de acum obisnuite in grupurile Romstal, Mobexpert, finalizarea implementarii in grupul Radacini, Apa Nova Ploiesti, Romstal Leasing. Am 

dorit sa subliniem aceste nume deoarece proiectele au fost insotite si de extensii functionale specifice activitatiilor de vanzare, service auto sau 

leasing, precum si de module sau submodule noi pentru urmarirea costurilor, investitiilor, reparatiilor. Tot la capitolul realizari ale CRIsoft, care 

priveste toti clienti nostri, putem mentiona alinierea produselor companiei noastre la standardele contabile internationale (IAS).  

In aceasta perioada, in cadrul unui proiect de anvergura din domeniul guvernamental, in regim de subcontractare, CRIsoft a inceput dezvoltarea 

unor module specifice si implementarea sistemului CROS ERP.  

In concluzie, dinamica pietei de IT din Romania in perioada la care ne referim s-a manifestat nu numai printr-o crestere a cererii de solutii 

informatice integrate, ci si printr-o necesitate sporita pentru o mai buna informare asupra gestionarii resurselor companiei, importanta unor astfel 

de solutii incepand sa fie constientizata si inteleasa din ce in ce mai bine. Pentru CRIsoft, semnalele din prima jumatate a acestui an arata ca 

piata de IT din Romania va fi o piata mai buna decat in 2002.  

Legat de evolutia in urmatorii 2-3 ani, in primul rand din punct de vedere al clientilor credem ca se va intelege mult mai bine ca informatica este 

un factor major si o sursa de informatii pentru desfasurarea unei activitati performante intr-o organizatie privata sau guvernamentala. In al doilea 

rind, piata se va stratifica mult mai bine din punct de vedere al furnizorilor de solutii informatice, insemnand si o maturizare a acestora in sensul 

specializarii pe anumite solutii, deoarece in Romania la ora actuala inca se ofera " tot pentru toti ", si implicit o mai buna filtrare a furnizorilor 

dupa criterii de pret/performanta.  

Pentru perioada urmatoare, compania noastra si-a propus, asa cum a facut si pana acum, sa isi imbunatateasca gama de produse prin aparitia de 

noi versiuni ale produselor sale mai performante tehnic si incluzind mai multe functionalitati de business, extinderea cu noi rapoarte si grafice, 

integrare cu sisteme suport de decizie, dezvoltarea de fluxuri de procese si interfete avansate pentru cititoare de coduri de bara fixe sau mobile. 

Iar in ce priveste serviciile oferite, ne propunem o satisfacere intr-o cat mai buna masura a cerintelor clientilor nostri prin calitate si 

promptitudine.  

Pentru anul 2002 CRIsoft a inregistrat o cifra de vanzari de 1.5 milioane USD, reprezentand o crestere cu 25% fata de 2001. Pentru anul 2003 ne 

propunem o crestere cu cel putin 25% a cifrei de vanzari a companiei si mentinerea pozitiei de leader in domeniul sistemelor integrate romanesti 

pentru soluþii ERP/CRM. 
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