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 Denumirea comerciala a produsului
CROS HR

 Compania producatoare
CRIsoft

 Scurta descriere a produsului (overview)

CROS HR asigurã suportul pentru gestiunea informaþiilor referitoare la resursele umane prin cele douã
elemente esenþiale acestora: organizare ºi salarizare.
Sistemul CROS HR este uºor de integrat în arhitectura IT cu alte aplicaþii de contabilitate ºi face parte
nativ din sistemul CRIsoft Organization Server unde este integrat cu modulele financiar –contabitate,
urmãrire a producþiei ºi logisticã vânzãri.
 C a r a c te r is tic i p r in c ip a le (tr a s a tu r i, c a p a b ilita ti)
CROS HR – Organizare are ca funcþionalitãþi:
• gestionarea informaþiilor despre funcþii, fiºa posturilor, sarcinile ºi competenþele necesare organizaþiei
în prezent ºi viitor, aptitudinile ºi competenþele angajaþilor sau posibililor angajaþi.
• urmãrirea ºi planificarea evenimentelor profesionale (instruiri, certificãri, recertificãri), urmãrirea
realizãrii acestora ºi modificarea nivelului de competenþe al angajaþilor.
• administrarea procesului de angajare prin evidenþierea posturilor vacante; urmãrirea procesului de
selecþie dintre angajaþi ºi candidaþi terminând cu procesul de angajare/transferare
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CROS HR – Salarizare include functionalitãþile pentru gestionarea informaþiilor salariale ºi modului de
calcul al salariilor
• definirea claselor ºi grilelor de salarizare ºi reþineri
• administrarea pontajului ºi regimurilor de lucru/concediu
• definirea variabilelor, paºilor ºi formulelor de calcul salarii; calculul salariilor
• obþinerea fiºelor ºi rapoartelor legale din rapoarte standard sau prin generatorul de rapoarte
 Marime business tinta [numar utilizatori]
minim 5 utilizatori
 Sistem de operare
Windows, Unix (Sun Solaris, IBM AIX, HP UX, etc), Linux
 Baza de date
Oracle
 Mediu de dezvoltare
Instrumentele Oracle, folosite pentru dezvoltarea sistemului CROS, asigurã securitatea bazelor de date
ºi strategii de recuperare a datelor.
 Informaþii despre implementare
CRIsoft asigura servicii de consultanþã de business privind organizarea-reorganizarea mai bunã a
activitãþilor din organizaþie ºi suport de implementare-configurare, ºcolarizare, migrare date.
 Informaþii despre scolarizare
CRIsoft asigurã servicii de instruire/certificare pentru utilizatorii soluþiilor din familia CROS.
 Informaþii despre suport
CRIsoft oferã servicii de suport tehnic în vederea exploatãrii în condiþii optime a sistemului atât în perioada de garanþie cât ºi post garanþie.
 Referinþe
Electrica Banat, Grupul Dual, Grupul Farmexim, Grupul Rãdãcini, Lubrifin Braºov
 Adresa Web unde pot fi gasite mai multe informaþii
www.crisoft.ro
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Distribuþie - retail

• Industrii
CROS Depozit
 Denumirea comerciala a produsului
CROS Depozit

 Compania producatoare
CRIsoft

 Domeniile in care se incadreaza produsul (categorii verticale)

CROS Depozit este destinat eficientizãrii ºi optimizãrii activitãþii depozitelor - cu o suprafaþã mare de
stocare, un numãr mare de articole, o activitate complexã de recepþie ºi livrare
Se integreazã nativ cu CROS ERP sau poate fi integrat cu un alt ERP.

Faþã de un sistem clasic ERP, CROS Depozit asigurã:
• evidenþa detaliatã pe locatie fizicã a stocului (rafturi, locuri de pregãtire etc)
• urmãrirea miºcãrilor de manipulare marfã inclusiv istoricul acestora
• optimizarea activitãþilor personalului depozitului
 C a r a c te r is tic i p r in c ip a le (tr a s a tu r i, c a p a b ilita ti)
Gestiunea fizicã a unui depozit printr-un sistem informatic on-line CROS Depozit, bazat pe cititoare
mobile de coduri de bare prezintã câteva avantaje esenþiale pentru eficientizarea activitãþii:
• Acurateþea mai bunã a stocului – se previn furturi, se folosesc mai bine articolele disponibile în
stoc (nu mai rãmân uitate pânã la urmãtorul inventar);
• Scãderea semnificativã a costului inventarierii prin scãderea duratei inventarului anual ºi prin posibilitatea de a face inventarieri din mers la articolele cu rulaj mare;
• Creºterea operativitãþii activitãþilor de manipulare marfã din depozit – prin controlul mai bun al
operaþiilor primare de mutare care stau la baza acestor activitãþi;
• Controlul mai bun al duratei activitãþilor de pregãtire marfã pentru livrare ºi livrare efectivã – factor
esenþial pentru creºterea calitãþii serviciului faþã de client ºi pentru folosirea mai bunã a resurselor
interne;
• Scãderea costurilor cu personalul - se poate gestiona mai bine acelaºi depozit cu acelaºi numãr de
personal, se pot angaja uºor sezonieri pentru cã necesarul de instruire este minim ºi existã o informaþie permanentã despre stadiul activitãþilor personalului;
• Urmãrirea facilã a activitãþii angajaþilor din depozit în raport cu activitatea efectuatã (cantitate
transportatã, numãr de erori, eficienþã verificare, timp consumat pe fiecare activitate etc.).
 Marime business tinta [numar utilizatori]
minim 5 utilizatori
 Sistem de operare
Windows, Unix (Sun Solaris, IBM AIX, HP UX, etc), Linux
 Baza de date
Oracle
 Mediu de dezvoltare
Instrumentele Oracle, folosite pentru dezvoltarea sistemului CROS, asigura securitatea bazelor de
date si strategii de recuperare a datelor.
 Informatii despre implementare
CRIsoft asigurã servicii de consultanþã de business privind organizarea-reorganizarea mai bunã a
activitãþilor din organizaþie ºi suport de implementare-configurare, ºcolarizare, migrare date.
 Informatii despre scolarizare
CRIsoft asigurã servicii de instruire/certificare pentru utilizatorii soluþiilor din familia CROS.
 Informatii despre suport
CRIsoft oferã servicii de suport tehnic în vederea exploatãrii în condiþii optime a sistemului atât în
perioada de garantie cât ºi post garanþie.
 Referinte
Romstal, Valrom Bucureºti
 Adresa Web unde pot fi gasite mai multe informatii
www.crisoft.ro
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Tehnologii

•
ERP

CROS ERP
 Denumirea comerciala a produsului
CROS ERP

 Compania producatoare
CRISOFT

 Scurta descriere a produsului (overview)

Sistemul CROS ERP oferã suport informatic integrat pentru toate procesele dintr-o organizaþie:
financiar - contabilitate, urmãrirea încasãrilor ºi plãþilor, mijloace fixe, aprovizionare – logisticã stocuri
- vânzãri, urmãrirea producþiei, întreþinerea ºi reparaþia utilajelor, urmãrirea costurilor ºi bugetelor.
• CROS ERP Service Auto – pentru managementul managementul procesului de deviz-reparaþii din
companii de service auto.
• CROS ERP Leasing - pentru managementul informaþiilor economice ºi tehnice specifice companiilor
de leasing
• CROS ERP opþiunea Textile – destinatã gestionãrii activitãþilor din industria textilã: urmãrirea producþiei ºi productivitãþii angajaþilor
• CROS ERP Urmãrirea lucrãrilor ºi Devize – extensie pentru managementul ºi decontarea lucrãrilor
realizate pe bazã de devize ºi situaþii de lucrãri
 Domeniile in care se incadreaza produsul (categorii verticale)
Distribuþie/Retail/Depozit, Producþie, Service auto, Leasing, Construcþii-montaj, Farmaceutic, Utilitãþi
publice
 C a r a c t e r is t ic i p r in c ip a le ( t r a s a t u r i, c a p a b i li t a t i)
Sistemul integrat CROS ERP are o structurã modularã:
Contabilitate-financiar - gestionarea înregistrãrilor contabile, creanþelor, datoriilor ºi disponibilitãþilor
bãneºti, raportare contabilã ºi financiarã, urmãrirea ºi evidenþa mijloacelor fixe, contabilitatea costurilor ºi de gestiune, buget de venituri ºi cheltuieli ºi alte elemente specifice.
Aprovizionare – managementul complet al procesului de aprovizionare, pornind de la gestiunea furnizorilor, preluarea ºi centralizarea comenzilor de aprovizionare, selecþia furnizorului ºi emiterea comenzilor de aprovizionare, recepþia ºi urmãrirea financiarã a relaþiei cu furnizorii. Sistemul oferã posibilitatea aprovizionãrii ºi planificãrii centralizate a stocurilor pentru companiile ºi grupurile de firme care
dispun de multiple unitãþi ierarhice cu gestiuni pentru aceleaºi tipuri de articole.
Logisticã-vânzãri - gestioneazã integrat procesul de vânzare ºi stocuri pornind de la gestiunea
clienþilor, 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).
Producþie - urmãreºte fluxul de producþie începând cu comanda client, descompunerea acesteia pe
comenzi interne, dispoziþii de aprovizionare precum ºi urmãrirea costurilor, pânã la livrare - toate
acestea integrate cu subsistemul financiar - contabil.
Rapoarte operative ºi de sintezã
- componenta de analizã de business sau „tabloul de bord”
 Marime business tinta [numar utilizatori]
minim 5 utilizatori
 Sistem de operare
Windows, Unix (Sun Solaris, IBM AIX, HP UX, etc), Linux
 Baza de date
Oracle
 Mediu de dezvoltare
Instrumentele Oracle, folosite pentru dezvoltarea sistemului CROS, asigurã securitatea bazelor de
date ºi strategii de recuperare a datelor.
 Informatii despre implementare
CRIsoft asigurã servicii de consultanþã de business privind organizarea-reorganizarea mai bunã a
activitãþilor din organizaþie ºi suport de implementare-configurare, ºcolarizare, migrare date.
 Informatii despre scolarizare
CRIsoft asigurã servicii de instruire/certificare pentru utilizatorii soluþiilor din familia CROS.
 Informatii despre suport
CRIsoft oferã servicii de suport tehnic în vederea exploatãrii în condiþii optime a sistemului atât în
perioada de garanþie cât ºi post garanþie.
 Referinte
Grupul Romstal, Grupul Mobexpert, Apa Nova Ploieºti (grupul Veolia), Grupul Farmexim, Grupul
Menatwork, Grupul Dual, Grupul Rãdãcini, Grupul A&A Medical, Prosider Internaþional Trading, Lemet
Câmpina, Electro Alfa Botoºani, CUP Focºani, RAJAC Iaºi, Termoelectrica Giurgiu, Total Lubrifin Braºov
sunt doar câteva dintre numele reprezentative ale referinþelor CRIsoft.
 Adresa Web unde pot fi gasite mai multe informatii
www.crisoft.ro
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Utilitãþi

• Industrii
CROS FRC
(Facturare, Furnizare si
, Relatii
, cu Clientii)
,
 Denumirea comerciala a produsului

CROS FRC (Facturare, Furnizare ºi Relaþii cu Clienþii)

 Compania producatoare
CRIsoft

 Scurta descriere a produsului (overview)

Structurat modular, sistemul CROS FRC (CROS Furnizare, Facturare ºi Relaþii cu Clienþii) atinge toate
elementele specifice unei companii de utilitãþi.
1.Contoare, Contracte, Consumuri - gestionarea contoarelor ºi istoricului citirilor, a tarifelor serviciilor
furnizate, calcul consum ºi valoare, ordine de debranºãri/rebranºãri
2.Contabilitate abonaþi (comercial) - gestionarea soldurilor ºi urmãrirea încasãrilor, penalizãrilor,
provizioanelor, refuzurilor, a somaþiilor de plãþi, notificãri ºi propuneri, debranºãri/rebranºãri, litigii ºi prescrieri
3.Servicii clienþi (contact center) preluare sesizãri sau cereri de la clienþi, moduri de tratare a
sesizãrilor sau cererilor clienþilor, planificarea intervenþiilor, rãspunsuri la sesizãrile clienþilor

 Domeniile in care se incadreaza produsul (categorii verticale)

Sistemul CROS FRC (CROS Furnizare, Facturare ºi Relaþii cu Clienþii) este un produs 100% românesc
ce asigurã suportul informational pentru companii de utilitãþi: distributie de energie electricã, apã,
gaz, telefonie sau un alt serviciu-produs a cãrui facturã se calculeazã în baza unui consum periodic.
 C a r a c te r is tic i p r in c ip a le (tr a s a tu r i, c a p a b ilita ti)
Sistemul informatic integrat CROS FRC oferã:
- Soluþii tehnice (bazate pe tehnologia Oracle) foarte avansate;
- Creºterea disponibilitãþii ºi calitãþii informaþiilor datoritã structurii integrate a sistemului (exemplu:
fluxul citire facturare încasare sumarizat este: index citit/estimat, sau / ºi condiþii de contract -> mod de
calcul al consumului -> mod de tarifare -> facturã -> sold încasare / compensare -> contabilitate);
- Permite imbunãtãþirea sistemului calitãþii prin sprijinul oferit pentru implementarea unor sisteme conforme cu standardele din seria ISO 9000;
- Asigurã recuperarea rapidã a investiþiei (ROI - Return On Investment) prin micºorarea ciclului comercial ºi gestiunea performantã a încasãrilor ºi soldului;
- Asigurã urmãrirea mult mai riguroasã a contului client în vederea reducerii pierderilor comerciale;

 Marime business tinta [numar utilizatori]
minim 5 utilizatori

 Sistem de operare

Windows, Unix (Sun Solaris, IBM AIX, HP UX, etc), Linux

 Baza de date
Oracle

 Mediu de dezvoltare

Instrumentele Oracle, folosite pentru dezvoltarea sistemului CROS, asigurã securitatea bazelor de
date ºi strategii de recuperare a datelor.
 Informatii despre implementare
CRIsoft asigurã servicii de consultanþã de business privind organizarea-reorganizarea mai bunã a
activitãþilor din organizaþie ºi suport de implementare-configurare, ºcolarizare, migrare date.
 Informatii despre scolarizare
CRIsoft asigurã servicii de instruire/certificare pentru utilizatorii soluþiilor din familia CROS.
 Informatii despre suport
CRIsoft oferã servicii de suport tehnic în vederea exploatãrii în condiþii optime a sistemului atât în
perioada de garanþie cât ºi post garanþie.
 Referinte
Cu peste 1.675.000 de abonaþi care sunt acum facturaþi lunar din CROS FRC, soluþia CRIsoft este
prezentã la Enel Electrica Banat ºi Enel Electrica Dobrogea, Apa Nova Ploieºti (peste 20.000 de
abonaþi), Apa Vital Iaºi (peste 50.000 de abonaþi), CUP Focºani (peste 33.000 abonaþi) ºi Compania
Apa Braºov (aprox 25.000 abonaþi).
 Adresa Web unde pot fi gasite mai multe informatii
www.crisoft.ro

4 • Catalog Software ianuarie 2009

