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� o problemă complexă şi o necesitate pentru dezvoltarea în mediul concurenţial actual 

OPTIMIZAREA 
PLANIFIC|RII PRODUC}IEI
{I APROVIZION|RII

Indiferent că este vorba de o
companie cu producţie unicat, serie
mică sau serie mare, aflată în plină
dezvoltare, întrebarea rămâne
aceeaşi:

Cum putem să 
folosim la maxim
capacitatea de producţie,
stocare-livrare 
şi aprovizionare 
cu costuri optime, 
fără să pierdem clienţi din
cauza terme nelor
nerealiste promise ?

Cele două aspecte  – costuri
optime şi termene de livra -
re/producţie – reprezintă probleme
importante pe tot fluxul vânzare şi
marketing (comandă client, pre -
viziuni) � comandă de produc -
ţie/aprovizionare � planificare şi
urmărire pe faze de execuţie pro duc -
ţie/aprovizionare - produs finit sau
recepţie � livrare la clientul final.

Cantitatea de informaţii necesară
luării unei decizii corecte creşte odată
cu organizaţia şi, în acelaşi timp
creşte şi necesarul de comunicare în
interiorul organizaţiei pentru trans -
miterea şi implementarea deciziilor
operaţionale.

Cum facem faţă 
acestor creşteri?

Prin standardizarea şi, preferabil,
automatizarea deciziilor operaţionale. 

CRIsoft, prin CROS ERP
(CRIsoft Organization Server ERP)
aduce pe piaţă o soluţie software
optimă, care permite rezolvarea
acestor probleme printr-o abor -
dare modernă, complexă şi
inovativă din punctul de vedere al
tehnicilor de planificare pe bază
de reguli.

Sistemul integrat CROS ERP
asigură planificarea şi urmărirea
comenzilor de producţie, optimizarea
proceselor de ofertare, lansare, apro -
vizionare, consum, postcalcul, con -
trolul stocurilor şi consumurilor,
integrarea automată cu subsistemul
financiar-contabil, precum şi inte -
grarea cu bugete antecalcul şi pos -
tcalcul.

Succesul implementărilor solu -
ţiilor CROS la grupul Romstal şi
Valrom, grupul Mobexpert, grupul
Rădăcini, grupul Menatwork, ENEL
Electrica Banat şi la Dobrogea,
precum şi la alte companii, ca Total
Lubrifin Braşov, Dual Bucureşti,
demonstrează:

� maturitatea soluţiilor CROS
� aplicaþii care acoperă cerin -

ţele specifice diferitelor industrii
� abordare de proiect capabilă

să răspundă nevoilor şi exigen -
ţelor fiecărei companii în parte

www.crisoft.ro
- detalii despre solu]iile software oferite de CRIsoft [i beneficiarii acestora


