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Flexibilitatea [i maturitatea solu]iilor CROSTM (CRIsoft Organi -
zation Server), modul de abordare [i experien]a echipei CRIsoft se
reflect\ în implement\rile de succes realizate la Grupul Romstal [i
Valrom, Grupul Mobexpert, Grupul Farmexim, Grupul R\d\cini,
Grupul Menatwork, Total Lubrifin Bra[ov, Electroalfa Boto[ani, Enel
Electrica Banat [i Enel Electrica Dobrogea (grupul Enel Italia), Apa
Nova Ploie[ti (grupul Veolia Fran]a) [i alte companii reprezentative
pentru domeniile lor.

� aplica]ii ce acoper\ cerin]ele specifice 
diferitelor industrii

� abordare de proiect capabil\ s\ r\spund\
nevoilor [i exigen]elor fiec\rei companii în parte

Solu]iile software CROS acoper\ o gam\ larg\ de domenii de
activitate: distribu]ie, retail, produc]ie, utilit\]i publice, service auto,
leasing, construc]ii-montaj, pentru fiecare dintre acestea existând
func]ionalit\]i specifice (flux comand\-facturare, identificare prin
coduri de bar\) [i adapt\ri specifice (interfe]e cu linii de produc]ie
automatizate, centraliz\ri de date din filiale, interfe]e cu cititoare de
coduri de bare mobile).

Sistemul integrat CROS ERP asigur\: 
• optimizarea proceselor de ofertare, lansare, aprovizionare,

consum, postcalcul
• planificarea [i urm\rirea comenzilor de produc]ie
• controlul stocurilor [i consumurilor
• integrarea automat\ cu subsistemele financiar-contabil [i bu -

gete antecalcul, postcalcul

Câteva dintre avantajele folosirii solu]iilor software
din familia CROS pentru:

Distribu]ie/Retail/Depozit 
(logistic\ vânzare, logistic\ aprovizionare, integrare financiar-

contabilitate)
Sistemul CROS ERP asigur\ managementul integrat al

activit\]ilor de vânzare en-gros [i en-detail, gestionare pre]uri,
gestionare [i balansare stocuri, contabilitate [i financiar, urm\rirea
costurilor, rapoarte operative [i de sintez\. Avantaje:

• informa]ii imediate [i actualizate cu privire la aprovizionare [i

stocuri, livr\ri [i situa]ia vânz\rilor la nivel de sintez\ [i de detaliu
• gestionarea eficient\ a structurilor de articole la vânzare, cu

generarea comenzilor pentru articole tip structur\ [i facturarea
acestora în pereche cu livrarea pe componentele articolului tip
structur\ (colete) 

• posibilitatea integr\rii sistemului CROS ERP cu palm-uri,
pocket PC-uri care permit accesarea permanent\ de c\tre agen]ii de
vânz\ri a stocurilor [i transmiterea comenzilor direct în sistem

Depozit/Logistic\ 
(organizare fizic\ independent\ de contabilitate)
Prin extensii specifice, solu]iile CROS permit managementul

detaliat al modului de stocare fizic\ pe loca]ii (celule) de stocare [i
pale]i. Avantaje:

• urm\rirea eficient\ a mi[c\rilor fizice în cadrul depozitului
• optimizarea spa]iului de stocare sau/[i a timpului de livrare
• gestionarea comenzilor de livrare [i vizualizarea stocului

Produc]ie
(planificare, urm\rire, antecalcul-postcalcul)
Sistemul integrat CROS ERP asigur\ planificarea [i urm\rirea

comenzilor de produc]ie, optimizarea proceselor de ofertare,
lansare, aprovizionare, consum, postcalcul, controlul stocurilor [i
consumurilor. Avantaje:

• urm\rirea [i planificarea activit\]ilor de produc]ie
• integrarea automat\ cu subsistemul financiar-contabil
• integrarea cu bugete antecalcul [i postcalcul

Service Auto (extensie CROS ERP)
Se asigur\ func]ionalit\]i specifice companiilor cu activitate de

service [i vânz\ri auto:
• adaptabilitate pentru lucrul pe mai multe unit\]i contabile, într-o

re]ea de service-uri cu activitate descentralizat\, dar cu control
centralizat asupra unor aspecte critice: bonitatea clien]ilor [i apro -
vizionare, controlul pre]urilor [i stocurilor, eviden]a autovehi cu lelor
reparate. 

• gestionarea integrat\ a informa]iilor tehnice [i economice
legate de activitatea de service, urm\rind toate aspectele specifice
acestei activit\]i într-o manier\ integrat\ cu celelalte sisteme
(aplica]ii) CROS – Lansare/Consumuri, Facturare, Încas\ri [i pl\]i,
Contabilitate.

www.crisoft.ro
mai multe detalii despre solu]iile software 
oferite de CRIsoft [i beneficiarii acestora

CROS - avantajele
unui ERP matur
Experien]\ în analiz\ de business [i implementare pentru activit\]i de distribu]ie,
retail, depozit/logistic\, produc]ie, utilit\]i, service auto


