Interviu CRIsoft – Soluţii informatice pentru companiile din segmentul de producţie

Sursa: Club IT&C, februarie 2012

Principalele soluţii informatice solicitate de către companiile din zona de producţie în anul 2011.
În anul 2011, companiile din zona de producţie s-au orientat spre soluţii rafinate de urmărire şi execuţie bugetară, controlul cheltuielilor,
planificare şi urmărire producţie, planificare vânzări, generare automată a comenzilor de aprovizionare şi de producţie pe baza
previziunilor de vânzări. Câteva din rezultatele implementării unor astfel de soluţii constau în gestionarea eficientă a resurselor
organizaţiei, diminuarea considerabilă a stocurilor de produse finite, planificarea mai riguroasa a capacităţilor de producţie care duc la
creşterea productivităţii şi reducerea efortului de planificare a producţiei.

Principalele solutii informatice pe care companiile din domeniul producţiei ar trebui să le aibă în vedere si avantajele pe
care aceste soluţii le pot aduce activităţii lor.
Principalele soluţii informatice care ar trebui să existe în organizaţiile din domeniul producţiei sunt cele care oferă un control riguos
asupra tuturor resurselor disponibile în companie, ajutând în acelaşi timp şi la procesul de luare a deciziilor. Reperele punctuale care
trebuie avute în vedere sunt: reducerea costurilor care se obţine în primul rând prin scăderea stocului de produse, urmărirea execuţiei
bugetare şi compararea previzionatului cu realizatul, controlul bugetar, planificarea optimă a activităţii de producţie, previzionarea
vânzărilor, eficientizarea procesului de aprovizionare prin propunerea de comenzi către furnizorii de materii prime şi materiale.

Soluţiile pe care le oferiţi companiilor din segmentul producţiei şi caracteristicile acestora.
Soluţiile software oferite de CRIsoft companiilor din segmentul producţiei vin integrate cu adaptări specifice pe tipurile de business.
Familia acestor produse poartă denumirea de CROS cu:
- CROS ERP (Enterprise Resources Planning) sistem integrat destinat managementului companiilor cu diverse domenii de activitate;
- CROS Planificare şi urmărire productie, asigură suportul pentru activităţile de programare şi urmărire a producţiei. Prin flexibilitatea sa,
sistemul se poate aplica cu succes în diferite domenii, cu producţie de serie sau de unicate sau cu producţie continuă;
- CROS Bugetarea şi urmărirea costurilor - postcalculul şi urmărirea costurilor generate de activitatea organizaţiei;
- CROS Supply chain, destinat asistării deciziilor în privinţa aprovizionării şi planificării vânzărilor. Modulul include o componentă de
previziune a vânzărilor şi un model de calcul a cantităţii optime de aprovizionat.
În paralel cu produsele noastre oferim clienţilor servicii specifice de analiză, training, consultanţă şi asistenţă.
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