soluţii

Familia de produse software CROS

- o soluţie matură, cu o experienţă de 15 ani de implementări în multiple domenii de activitate Flexibilitatea şi maturitatea soluţiilor CROS (CRIsoft Organization Server), modul de abordare şi experienţa echipei CRIsoft
se reflectă în implementările de succes realizate la Grupul Romstal, Grupul Mobexpert, Lemet Câmpina, Grupul Farmexim,
Grupul Rădăcini, Total Lubrifin Braşov, Rombat Bistriţa, Blazer
Brăila, Electroalfa Botoşani, Enel Electrica Banat şi Enel Electrica
Dobrogea (grupul Enel Italia), Apa Nova Ploieşti (grupul Veolia
Franţa) şi alte companii reprezentative pentru domeniile lor.
CRIsoft vine în întâmpinarea solicitărilor pieţei, nu doar cu aplicaţii
ce acoperă cerinţele specifice diferitelor industrii, ci şi cu o abordare
de proiect capabilă să răspundă nevoilor şi exigenţelor fiecărei
companii în parte.

Producţie şi distribuţie de mobiler

Informaţiile actuale, reale şi imediate reprezintă o necesitate a companiilor din domeniul producţiei şi distribuţiei de mobilier.
 Cum pot să ating şi să păstrez nivelul de competitivitate necesar
reuşitei pe pieţele europene şi internationale?
 Cum pot să-mi menţin preţul competitiv în condiţiile pătrunderii
pe piaţa internă a marilor lanţuri internaţionale?
 Cum pot să-mi diversific pachetul de produse?
 Cum pot să răspund rapid inovaţiei şi să asigur un design mo
dern?
 Cum pot să asigur „eticheta ecologică”?
Pentru domeniul producţiei de mobilier, CRIsoft propune:
1. Soluţia principală CROS ERP destinată managementului integrat al activităţilor de vânzare en-gros şi en-detail, gestionare
preturi, gestionare şi balansare stocuri, contabilitate şi financiar,
urmărirea costurilor, rapoarte operative şi de sinteză,
2. Opţiunea specifică domeniului, CROS ERP pentru Mobilier
– extensie a sistemului CROS ERP cu functionalităţi specifice domeniului

CROS ERP - funcţionalităţi specifice companiilor de mobilier

Soluţiile software din familia CROS (CRIsoft Organization Server) propuse de CRIsoft oferă informaţii de încredere, prompte şi complete
despre procesele generate de activităţile curente specifice domeniului producţiei şi vânzării de mobilier prin magazine proprii şi
parteneri.

Obiectiv

Gestionarea optimă a activităţii, resurselor şi a investiţiilor făcute de
companiile producătoare de mobilă – de exemplu: achiziţionarea de
aparatură şi echipamente performante şi modernizarea capacităţilor
de producţie - nu se poate realiza fără un sistem informatic de tipul
CROS ERP. Acesta este un factor decisiv în atingerea obiectivelor:
l Creşterea productivităţii muncii la nivel de companie prin tehnologii
avansate de automatizare şi computerizare
l Organizarea mai bună a producţiei
l Gestionarea procesului de aprovizionare şi calificarea furnizorilor
pentru accesorii
l Optimizarea procurării de materii prime pentru producţie, adezivi şi
materiale de finisare
Pentru a atinge nivelul de competitivitate necesar reuşitei pe pieţele
europene şi internationale, producătorii de mobilă trebuie să adopte



măsurile menite să ii aducă la nivelul companiilor de pe aceste pieţe.
Câteva dintre acestea sunt utilizarea sistemului de asigurare a calităţii
şi extinderea sistemului informatic, care pe lângă capabilitatea sa
de a răspunde rapid schimbărilor şi o bună adaptare a nivelului
producţiei, trebuie să răspundă punctual şi următoarelor întrebări:
 Cum

pot avea un control mai bun asupra stocurilor, funizorilor pentru a creşte disponibilitatea produselor şi calitatea
livrărilor?
 Cum pot îmbunătăţii serviciile oferite pentru a obţine o fide
lizare mai bună a clienţilor?
 Cum pot susţine relaţii de business reciproc avantajoase cu
clienţii cheie?
 Cum pot planifica şi urmări mai bine activitatea de vânzare prin
intermediul agenţilor?
 Cum pot verifica toate oportunităţile de vânzare?
 Cum pot urmări mai bine partea de contracte?
 Cum pot realiza o strategie la nivelul companiei pentru evitarea
pierderilor?
Mai mult, sistemul informatic este un pilon important în atingerea
obiectivelor sectorului producător de mobilier cum ar fi:
l Dezvoltarea capacităţilor de producţie
l Diversificarea structurii producţiei şi nu în ultimul rând pentru aplicarea noilor politici industriale ale UE, incluzând: competitivitatea,
politica de mediu, inovaţia industrială şi accesul pe piaţă.

Avantaje

În concluzie, CROS ERP asigură:
l Gestionarea integrată a procesului de vânzare şi stocuri (gestiunea stocurilor din punct de vedere contabil şi managementul
stocurilor pentru depozite mici şi medii), pornind de la gestiunea
clienţilor şi a relaţiei cu aceştia, a articolelor şi preţurilor, gestiunea
contractelor şi comenzilor, procesul de livrare şi facturare (gene
rare automată, asocierea de discount-uri conform contractului şi
politicii de preţuri).
lG
 estionarea eficientă a structurilor de articole la vânzare, cu
generarea comenzilor pentru articole tip structură şi facturarea
acestora în pereche cu livrarea pe componentele articolului tip
structură (colete).
l Lansarea comenzilor de producţie pe Produse, generarea
automată a subcomenzilor pe Colete, cât şi urmărirea stadiului
producţiei atât pe Produse cât şi pe Colete.
l I nformaţii imediate şi actualizate cu privire la aprovizionare
şi stocuri, livrări şi situaţia vânzarilor la nivel de sinteză şi de
detaliu;
l Î mbunătăţirea respectării termenelor de livrare datorită
disponibilităţii mult mai rapide a informaţiei şi posibilităţii de a
planifica aprovizionarea şi resursele;
lP
 osibilitatea integrării sistemului CROS ERP cu palm-uri, pocket
PC-uri care permit accesarea permanentă de către agenţii de vânzari a stocurilor şi transmiterea comenzilor direct în sistem.
l I nformaţii statistice pe grupe de produse, pe produse şi componente
l Informaţii despre stoc şi producţie la nivelul de agregare dorit.
www.crisoft.ro
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