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Flexibilitatea ººi mmaturitatea ssoluþiilor CCROS,
modul dde aabordare ººi eexperienþa eechipei dde
implementare se reflectã în implementãrile
de succes realizate la Grupul MMobexpert,
Grupul RRomstal, GGrupul FFarmexim ºi alte
companii reprezentative pentru segmentul
de distribuþie/retail.

Pentru companiile de distribuþie/retail,
CRIsoft propune douã soluþii informatice:

CROS EERP destinatã managementului
integrat al activitãþilor de vânzare en-gros
ºi en-detail, gestionare preturi, gestionare
ºi balansare stocuri, contabilitate ºi finan-
ciar, rapoarte operative ºi de sintezã,

CROS DDepozit destinatã optimizãrii acti-
vitãþii depozitelor mari ºi foarte mari (solu-
þie integratã nativ cu CROS ERP dar inte-
grabilã cu orice alt ERP).

CROS EERP
Gestioneazã eeficient aactivitãþile sspecifice
unei oorganizaþii dde ddistribuþie-rretail:
aprovizionare-logisticã-depozit-distribuþie-
vânzare cu reflectare automatã în partea
financiar-contabilã ºi resurse umane.

APROVIZIONARE
- permite un management ccomplet aal ppro-
cesului dde aaprovizionare, pornind de la
gestiunea furnizorilor, preluarea ºi centrali-
zarea comenzilor de aprovizionare, selecþia
furnizorului ºi emiterea comenzilor de apro-
vizionare, recepþia (cantitativã, valoricã ºi
calitativã) ºi urmãrirea financiarã a relaþiei
cu furnizorii. 

LOGISTICÃ-DDISTRIBUÞIE-VVÂNZARE
- gestioneazã iintegrat pprocesul dde vvânzare
ºi sstocuri (gestiunea stocurilor din punct de
vedere contabil ºi managementul stocuri-
lor pentru depozite mici ºi medii), pornind
de la gestiunea clienþilor ºi a relaþiei cu
aceºtia, a articolelor ºi preþurilor, gestiu-
nea contractelor ºi comenzilor, procesul de
livrare ºi facturare (generare automatã,
asocierea de discount-uri conform contrac-
tului ºi politicii de preþuri).

CONTABILITATE-FFINANCIAR
- asigurã ggestionarea aaspectelor vvalorice
legate dde îîntreaga aactivitate aa oorganizaþiei,
având ca funcþii principale: gestionarea înre-
gistrãrilor contabile, suport pentru procese-
le din contabilitate, gestionarea creanþelor,
datoriilor ºi a disponibilitãþilor bãneºti ale
organizaþiei, raportare contabilã ºi financia-
rã, urmãrirea ºi evidenþa mijloacelor fixe,
contabilitatea costurilor ºi de gestiune,
buget de venituri ºi cheltuieli (propus/buge-
tat, bugetat/realizat, bugetat/previzionat).

RAPOARTE OOPERATIVE 
ªI DDE SSINTEZÃ

- componenta de analizã de business sau
„tabloul de bord” - permite accesul printr-o
interfaþã Web la datele din modulele CROS
prin utilizarea performantã a tehnologiilor
ETL, OLAP ºi Data Mining incluse în baza
de date Oracle.

CROS DDEPOZIT
Pentru ggestionarea eeficientã aa sstocurilor
din ddepozitele mmari ººi ffoarte mmari, cu o acti-
vitate extinsã de recepþie, livrare ºi pregãti-
re marfã a ffost ccreat ssistemul CCROS
Depozit, utilizând tehnologii de tip «coduri
de bare ºi cititoare mobile de coduri de
bare on-line».

Faþã de un sistem clasic ERP, CROS
Depozit asigurã:

evidenþa detaliatã pe locatie fizicã a sto-
cului (rafturi, locuri de pregãtire)
urmãrirea miºcãrilor de manipulare
marfã inclusiv istoricul acestora

În cconcluzie, CCROS ooferã:
informaþii iimediate ººi aactualizate 

cu privire la aprovizionare ºi stocuri, livrãri
ºi situaþia vânzarilor la nivel de sintezã ººi
de ddetaliu;

respectarea pprocedurilor dde llucru prin
controlul selecþiei furnizorului, emiterii
comenzilor de aprovizionare ºi a recepþiei.
Mai multe detalii despre soluþiile software
ºi serviciile oferite de CRIsoft se regãsesc
pe www.crisoft.ro

CROS pentru succes în domeniul 
distributie/retail/depozit
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Soluþiile software din familia CROS (CRIsoft Organization Server) propuse de CRIsoft oferã informaþii de încredere,
prompte ºi complete despre procesele generate de activitãþile curente specifice domeniului de distribuþie/retail. 

Grupul Romstal  
- companiile din grupul Romstal unde au fost implementate soluþii din familia
CROSTM au domenii diferite de activitate:

Romstal IImex - lider al vânzãrilor de armãturi ºi instalaþii sanitare ºi de încãlzire
din România,

Valrom IIndustrie - producãtor de tubulaturã ºi fitinguri din materiale plastice,
Romstal LLeasing - societate de finanþare în sistem de leasing financiar ºi opera-

þional, 
Autoklass – distribuþie automobile ºi service.

Beneficiile implementãrii soluþiei CROS ERP la ROMSTAL Imex:
consolidarea datelor din sediile, magazinele ºi reprezentanþele distribuite la nivel naþional,
optimizarea proceselor de aprovizionare, recepþie ºi livrare
optimizarea activitatii si proceselor din depozite prin utilizarea solutiei CROS Depozit

‘’Pãrerea mea este cã o afacere de dimensiunea Romstal nu poate sã existe astãzi fãrã
o aplicaþie ERP de genul celei care functioneazã acum, în parteneriat cu Crisoft” Iulian
Ciobanu, Director Executiv Romstal

Grupul Mobexpert 
- înfiinþat în urmã cu 12 ani, Grupul Mobexpert este liderul pieþei de mobilier din
România. Cu o cifrã de afaceri totalã de peste 150 de milioane EUR în 2005,
Mobexpert se plaseazã între primele 12 întreprinderi europene din industria mobilei.

Implementarea soluþiei CROS ERP a adus imbunãtãþiri privind:
calitatea serviciilor oferite clienþilor în magazinele Mobexpert, 
controlului asupra proceselor din magazin ºi a modului de lucru cu distribuitorii,

prin crearea unei interfete Web pentru realizarea online a comenzilor cãtre Mobexpert.

“Funcþionarea grupului de firme Mobexpert din România constituie un exemplu eloc-
vent pentru modul în care parteneriatul Mobexpert-CRIsoft s-a concretizat intr-o soluþie
viabilã pentru ca activitatea de vanzare într-un magazin de mare suprafatã sã fie faci-
lã, comodã ºi eficientã” Iulian Zamfir, director IT Mobexpert.


