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CROS, soluþii integrate pentru
susþinerea unei creºteri rapide
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.
Flexibilitatea ºi maturitatea soluþiilor CROS,
modul de abordare ºi experienþa echipei de
implementare se reflectã în implementãrile
de succes realizate la Grupul Mobexpert,
Grupul Romstal, Grupul Farmexim, Grupul
Menatwork ºi alte companii reprezentative
pentru segmentul de distribuþie/retail.
CRIsoft propune douã soluþii informatice:
CROS ERP destinatã managementului inte•C
grat al activitãþilor de vânzare en-gros ºi
en-detail.
CROS Depozit destinatã optimizãrii acti•C
vitãþii depozitelor mari ºi foarte mari
(soluþie integratã nativ cu CROS ERP dar
integrabilã cu orice alt ERP).

CROS ERP
Gestioneazã eficient activitãþile specifice
unei organizaþii de distribuþie-retail: aprovizionare-logisticã-depozit-distribuþie-vânzare cu reflectare automatã în partea financiar-contabilã ºi resurse umane.
 APROVIZIONARE
- permite un management complet al procesului de aprovizionare, pornind de la
gestiunea furnizorilor, preluarea ºi centralizarea comenzilor de aprovizionare,
selecþia furnizorului ºi emiterea comenzilor de aprovizionare, recepþia (cantitativã, valoricã ºi calitativã) ºi urmãrirea
financiarã a relaþiei cu furnizorii.
- realizarea unei aprovizionãri centra lizate, având astfel posibilitatea de a
aproviziona ºi planifica centralizat
stocurile (fãrã a exclude modalitãþile clasice de aprovizionare)
 LOGISTICÃ-DISTRIBUÞIE-VÂNZARE
- gestioneazã integrat procesul de vânzare
ºi stocuri (gestiunea stocurilor din punct
de vedere contabil ºi managementul
stocurilor pentru depozite mici ºi medii),
pornind de la gestiunea clienþilor ºi a
relaþiei cu aceºtia, a articolelor ºi preþurilor, gestiunea contractelor ºi comenzilor,
procesul de livrare ºi facturare (generare

automatã, asocierea de discount-uri conform contractului ºi politicii de preþuri).
 CONTABILITATE-FINANCIAR
- asigurã gestionarea aspectelor valorice
legate de întreaga activitate a organizaþiei, având ca funcþii principale: gestionarea înregistrãrilor contabile, suport
pentru procesele din contabilitate, gestionarea creanþelor, datoriilor ºi a disponibilitãþilor bãneºti, raportare contabilã
ºi financiarã, urmãrirea ºi evidenþa mijloacelor fixe, contabilitatea costurilor ºi
de gestiune, buget de venituri ºi cheltuieli.
 RAPOARTE OPERATIVE ªI DE SINTEZÃ
- rapoarte de management pentru o viziune de ansamblu ºi detaliatã, retrospectivã ºi estimativã/previzionatã:
•aanalize de vânzãri (valorice, cantitative
si procentuale): pe perioade, agenþi,
clienþi / tipuri de clienþi, cantitãþi, produs / grupe de produs
•ttop produse, top clienþi
•aanalizã comparativã vânzãri versus
stoc
•aanalizã de încasãri: pe agenþi ºi analiza
termenului mediu de încasare
•aanaliza eficienþei în vânzare a agenþilor
•aanaliza costului produselor vândute ºi
marja brutã/netã

•raportul costurilor fixe ºi variabile versus produse vândute
•rraport statistic al produselor vândute

CROS DEPOZIT
Pentru gestionarea eficientã a stocurilor din
depozitele mari ºi foarte mari, cu o activitate extinsã de recepþie, livrare ºi pregãtire
marfã a fost creat sistemul CROS 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
stocului (rafturi, locuri de pregãtire)
- urmãrirea miºcãrilor de manipulare
marfã inclusiv istoricul acestora
În concluzie, CROS oferã:
•iinformaþii imediate ºi actualizate cu
privire la aprovizionare ºi stocuri, livrãri
ºi situaþia vânzarilor la nivel de sintezã ºi
de detaliu;
•eeficienþã crescutã printr-un control mai
bun al proceselor ºi respectarea procedurilor de lucru
•cconsolidarea datelor din sediile, magazinele ºi reprezentanþele distribuite la
nivel regional ºi/sau naþional
Mai multe detalii despre soluþiile software ºi serviciile
oferite de CRIsoft se regãsesc pe www.crisoft.ro

Grupul de companii Menatwork
“Compania CRIsoft este în mãsurã sã ne ofere soluþia completã de care aveam nevoie
pentru a gestiona aspecte complexe ale afacerii, pornind de la producþie, gestiunea
stocurilor, precum ºi controlul activitãþilor de vânzãri ºi a relaþiei cu clienþii. Ne bazãm
atat pe experienta lor în conducerea proiectelor complexe în acest domeniu, cât ºi
pe capacitatea lor de a întelege cerinþele noastre ºi de a ne recomanda cele mai
potrivite soluþii”, afirmã D-na Monica Grafu, Director General, Menatwork Est
Prefabricate, cea mai mare companie din cadrul grupului Menatwork.
Prin implementarea noului sistem, Grupul Menatwork intentioneazã sã acceseze cele
mai noi modele de gestionare a afacerilor în acest domeniu pentru a îmbunãtãþi
controlul ºi eficienþa în companie. Obiectivul este de a automatiza cât mai multe funcþii
ºi procese astfel încât sã poatã fi posibilã exploatarea eficientã a informaþiilor pentru a
îmbunãtãþi poziþia competitivã de ansamblu a companiei.
Despre Menatwork
Grupul Menatwork a devenit cel mai complex furnizor în domeniul materialelor ºi finisajelor în construcþii printr-un management în permanenþã adaptat cerinþelor pieþei din
România.
Menatwork Est Prefabricate srl, cea mai reprezentativã companie din cadrul grupului,
este o societate româneascã constituitã prin participarea cu capital italian, cu intenþia
de a reproduce modelul operativ experimentat cu succes în sectorul construcþiilor ºi
amenajãrilor interioare.
www.crisoft.ro
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