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O nouæ implementare CRIsoft pentru piaﬂa de retail
Grupul de companii Menatwork alege soluﬂia CROS ERP
pentru susﬂinerea unei creøteri rapide

C

RIsoft a demonstrat încæ o datæ cæ poate susﬂine o companie importantæ øi complexæ atât prin servicii profesionale de consultanﬂæ, cât øi
prin oferirea unui produs bazat pe o tehnologie de vârf, complet adaptat
cerinﬂelor mediului economic românesc.
Grupul Menatwork a devenit
cel mai complex furnizor în
domeniul materialelor øi finisajelor în construcﬂii printr-un
management în permanenﬂæ
adaptat cerinﬂelor pieﬂei din
România.
Menatwork Est Prefabricate
srl, cea mai reprezentativæ companie din cadrul grupului, este o
societate româneascæ constituitæ
prin participarea cu capital italian, cu intenﬂia de a reproduce
modelul operativ experimentat
cu succes în sectorul
construcﬂiilor øi amenajærilor
interioare.

Menatwork estimeazæ pentru
acest an o cifræ de afaceri de 60
de milioane de euro, în creøtere
cu 30% faﬂæ de nivelul din 2005,
a declarat Luigi Cavern, administratorul grupului italian specializat în producﬂia øi distribuﬂia
materialelor de construcﬂii.
Pentru acest an, Menatwork are
programate investiﬂii de aproximativ cinci milioane de euro.
Dupæ cum se reflectæ øi în
rezultate, în ultima perioadæ
grupul de companii Menatwork
a trecut printr-o importantæ
etapæ de dezvoltare øi printr-un
proces de modernizare care a
cuprins toate aspectele, de la
cele operaﬂionale pânæ la cele
funcﬂionale øi organizaﬂionale.
În contextul unei creøteri rapide, implementarea unui nou mod
de lucru era imperios necesaræ
pentru a putea acoperi toate
aspectele majore ce ﬂin de managementul unei afaceri aflate în
creøtere. S-a dorit implementarea unui sistem de business management care sæ poatæ
ræspunde atât cerinﬂelor pieﬂei
româneøti dar øi sæ inglobeze
cele mai bune practici din domeniul de activitate al Grupului
Menatwork. Schimbarea modului
de lucru nu este niciodatæ un

pas uøor de fæcut. Echipa
Menatwork s-a aflat pentru
prima oaræ în faﬂa unui proiect
de o asemenea amploare.
Un plus de dificultate a fost
adus de faptul cæ întregul proces
s-a desfæøurat simultan cu derularea activitæﬂilor curente, în
sezonul de creøtere a vânzærilor øi
livrærilor, corelate cu activitatea
specificæ companiilor din domeniul materialelor de construcﬂii.

„Beneficiind de o bunæ comunicare cu compania CRIsoft,
comunicare ce s-a îmbunæﬂit
continuu pe durata proiectului,
precum øi de susﬂinere în ceea
ce priveøte alegerea celor mai
potrivite modalitæﬂi de lucru, am
reuøit sæ derulæm proiectul cu
succes øi sæ ne apropiem de
finalizarea acestei etape a dezvoltærii noastre, urmând ca din
toamnæ sæ trecem la etapa a
doua, aceea de implementare a
proceselor avansate”, afirmæ
Doamna Monica Grafu, Director
General, Menatwork Est
Prefabricate.
Prin implementarea noului sistem, Grupul Menatwork
intenﬂioneazæ sæ acceseze cele
mai noi modele de gestionare a
afacerilor în acest domeniu pentru a îmbunætæﬂi controlul øi eficienﬂa în companie. Obiectivul
este de a automatiza cât mai
multe funcﬂii øi procese astfel
încât sæ poatæ fi posibilæ
exploatarea eficientæ a
informaﬂiilor pentru a îmbunætæﬂi
poziﬂia competitivæ de ansamblu
a companiei.

„Compania CRIsoft este în
mæsuræ sæ ne ofere soluﬂia completæ de care aveam nevoie pentru a gestiona aspecte complexe
ale afacerii, pornind de la producﬂie, gestiunea stocurilor, precum øi controlul activitæﬂilor de
vânzæri øi a relaﬂiei cu clienﬂii.

Ne bazæm atât pe experienﬂa
lor în conducerea proiectelor
complexe în acest domeniu, cât
øi pe capacitatea lor de a
înﬂelege cerinﬂele noastre øi de a
ne recomanda cele mai potrivite
soluﬂii”, afirmæ D-na Monica
Grafu, Director General,
Menatwork Est Prefabricate
Soluﬂia va conduce la o performanﬂæ de ansamblu, realizatæ
prin îmbunætæﬂirea planificærii øi
controlului. Impactul acestei
schimbæri se va resimﬂi în toate
departamentele, modelând
fiecare flux de operaﬂiuni, oferind
managementului o imagine completæ øi un mai bun control al
întregii afaceri.
Cât despre noi, echipa
CRIsoft putem spune cæ deøi
acest proiect a fost o adeværatæ
provocare, având în vedere cæ a
fost câøtigat în urma unui proces
exigent de selecﬂie, suntem
încântaﬂi sæ afirmæm acum, cæ
implementarea este foarte
aprope de o finalizare cu succes.
Aceasta se datoreazæ în mare
masuræ atât echipei Menatwork,
care a dat dovadæ de interes øi
seriozitate, inﬂelegând necesitatea øi avantajele noului mod de
lucru, cât øi managementului
companiei care ne-a susﬂinut øi
care s-a implicat activ în procesul de implementare îndeplinindu-øi astfel rolul de suport de
decizie, element esenﬂial pentru
succesul unui astfel de proiect.
Prin implicarea în acest
proiect øi câøtigarea unui vot de
încredere al unei companii de
top cum este Grupul Menatwork,
CRIsoft este gata sæ
dovedeascæ încæ o datæ cæ pro fesionalismul, experienﬂa øi
atenﬂia acordatæ clientului
reprezintæ resursele de bazæ ale
filozofiei noastre. Suntem încântaﬂi sæ construim o relaﬂie
apropiatæ øi de succes cu

Grupul Menatwork, aøa cum am
construit øi consolidat relaﬂiile cu
clienﬂii noøtri tradiﬂionali.

Despre CRIsoft
Prezentæ pe piaﬂa româneascæ
din 1991, CRIsoft vine în întâmpinarea cerinﬂelor pieﬂei cu sistemul informatic integrat CRIsoft
Organization Server™ (CROS) øi
soluﬂiile derivate din acesta, ce
acoperæ o gamæ largæ de
domenii de activitate.
Grupul Romstal (Romstal,
Valrom, Autoklass, Romstal
Leasing), Grupul Mobexpert,
Grupul Farmexim, Grupul Dual
Bucureøti, Electrica Banat øi
Electrica Dobrogea (grupul Enel),
Apa Nova Ploieøti (grupul Veolia
Water), Grupul Rædæcini, Rombat
Bistriﬂa, Electro Alfa Botoøani,
Blazer Bræila sunt doar câteva
dintre numele reprezentative ale
referinﬂelor CRIsoft.
www.crisoft.ro

Despre Menatwork
Menatwork Est Prefabricate
Srl oferæ clienﬂilor sæi soluﬂii complete, de la consiliere în alegerea
celor mai potrivite materiale de
construcﬂii øi finisaje, echipamente pentru instalaﬂii electrice øi
termice øi pânæ la instalarea
acestora.
Managementul adaptat permanent la cerinﬂele pieﬂei asiguræ
o coordonare eficientæ a principalelor sectoare comerciale øi de
producﬂie. Însumând activitæﬂile
de desfacere øi montaj a materialelor de construcﬂii (Menatwork
Est Prefabricate srl) øi de producﬂie a structurilor metalice
pentru sisteme gips carton,
grupul Menatwork a devenit cel
mai complex furnizor în domeniul
materialelor øi finisajelor în construcﬂii.
Alte companii importante din
cadrul grupului: Metal Work
Industry, Alma Lux Lighting,
Loggia Industria Vopselei,
Menatwork Construct srl, Quatro
Pavimente Tehnice srl.

www.menatwork.ro

