CRIsoft 2003: crestere propusa de peste 25%
Sursa: eWEEK Romania 4 Iunie 2003

Dezvoltatorul roman de sisteme informatice integrate CRIsoft a inregistrat anul trecut vanzari de 1,5 milioane de dolari, iar pentru acest an se
estimeaza o crestere de cel putin 25% a cifrei de vanzari, a declarat revistei eWEEK Romania, Christian Gavrila directorul general al companiei.
La realizarea acestei cifre, atinsa exclusiv din activitati in Romania, productia de solutii integrate - licentele reprezinta 35% din total, iar serviciile
de suport tehnic circa 10%.
Firma are ca domeniu de activitate productia de solutii software pentru managementul intreprinderii - sisteme integrate care sa permita
automatizarea completa a fluxurilor informationale din organizatiile moderne si obtinerea informatiilor online pentru procesu l decizional incluzand toata suita de servicii asociate implementarii care sunt consultanta, analiza, instalare, training, asistenta tehnica si mentenanta.
Sistemul integrat CRIsoft Organization Server (CROS ERP) asigura suportul informatic pentru vanzari si logistica, contabilitate / financiar,
urmarirea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, urmarirea productiei, resurse umane, marketing, asistarea deciziei, service-uri auto,
leasing. “De asemenea, am dezvoltat si la ora actuala suntem singurii producatori romani ai unei solutii de facturare si relatii cu clientii (CROS
FRC) pentru societatile din domeniul utilitatilor publice, a mai spus oficialul companiei.
Printre succesele anului 2002 putem enumera: extensia sistemului CROS FRC la sucursalele Arad, Deva si Resita ale filialei Electrica Banat;
extinderea sistemului CROS ERP pentru activitati de service si implementarea la grupul Radacini; implementarea sistemului CROS FRC si CROS
ERP la Apa Nova Ploiesti - grupul Vivendi Water; extinderea sistemului CROS ERP pentru activitati de leasing si implementarea la Romstal
Leasing; adaugarea de noi functionalitati pentru cititoare de cod de bara si implementarea la magazinul Brick - grupul Five Holding".
Pentru tehnologia software CRIsoft este partener si foloseste tehnologia de la Oracle Corporation. CRIsoft, a fost infiintata in anul 1991 si are
sediul principal in Brasov si un birou in Bucuresti. In prezent, compania are 50 de angajati.
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