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Importanﬂa unei soluﬂii ERP
complet integrate
pentru IMM-urile cu creøtere rapidæ
“Primul contact cu firma CRIsoft a avut loc în urmæ cu trei ani. Încæ de atunci am simﬂit nevoia unui control mai bun al activitæﬂii firmei noastre
în ceea ce priveøte gestionarea furnizorilor, a stocurilor øi a clienﬂilor. Însæ, în urma analizei efectuate în acel moment am stabilit împreunæ cu
consultanﬂii CRIsoft cæ nu suntem pregætiﬂi pentru implementarea unui sistem ERP. A urmat perioada 2005-2007 de pregætire din punct de vedere
al personalului, bazei logistice øi financiare. În vara acestui an, în urma unui proces solicitant de analizæ øi reconfigurare a activitæﬂii noastre,
am reuøit implementarea ERP-ului CROS. În acest fel am trecut de la un sistem în care doar constatam ce s-a întâmplat,
la unul în care putem acﬂiona în timp real øi chiar putem previziona. Rezultatele au aparut încæ din prima lunæ.
În concluzie, pentru MARICON acesta a fost un pas absolut necesar în procesul de dezvoltare”.
Virgil Pop, Director General MARICON
Necesitatea existenﬂei unui sistem software integrat în cadrul IMM-urilor se constatæ în momentul
în care acestea trebuie sæ se concentreze asupra
extinderii øi creøterii volumului de activitate, dar
în acelaøi timp trebuie sæ ræspundæ clienﬂilor øi potenﬂialilor clienﬂi cu aceeaøi promptitudine.
Alegerea soluﬂiei ERP potrivite este un proces
dificil, deoarece acesta trebuie sæ raspundæ cât
mai bine nu doar cerinﬂelor de moment ale companiei ci øi celor viitoare. Este foarte important
modul în care soluﬂia software integrazæ automatizeazæ øi optimizeazæ procesele din cadrul
companiei, dar în acelaøi timp este esenﬂial ca
furnizorul soluﬂiei software sæ ofere øi o abor dare de proiect capabilæ sæ ræspundæ nevoilor øi
exigenﬂelor IMM-urilor aflate în creøtere.
CRIsoft væ propune o familie de produse software
øi servicii de consultanﬂæ care sæ væ ajute sæ
reduceﬂi nu doar efortul, ci øi cheltuielile necesare unui control permanent. Utilizându-le veﬂi
reuøi sæ eficientizaﬂi øi sæ controlaﬂi mult mai
bine procesele desfæøurate în compania dumneavoastræ.
Cei 15 ani de dezvoltare a soluﬂiilor software integrate CROS (CRIsoft Organization Server), folosind infrastructuræ tehnologicæ de vârf - ORACLE,
ne recomandæ ca o soluﬂie viabilæ pentru viitor.
Specialiøtii noøtri væ vor sta la dispozitie pe toatæ
durata implementærii, identificând øi analizând
cerinﬂele împreunæ cu echipa dumneavoastræ de
proiect, stabilind modelul cel mai potrivit øi urmærind trecerea lui în exploatare.
CROS este o familie de produse software maturæ,
aflatæ în exploatare curentæ în foarte multe organizaﬂii din România. Grupul Romstal, Grupul Mobexpert, Grupul Menatwork, Grupul Farmexim,
Blazer Bræila, Rombat Bistriﬂa, Electro Alfa Botoøani, Electrica Banat øi Electrica Dobrogea (grupul
Enel Italia), Apa Nova Ploieøti (Veolia Franﬂa) sunt
doar câteva din companiile ce folosesc CROS.

relaﬂiile cu clienﬂii, partenerii øi furnizorii, calitatea produselor øi serviciilor oferite, precum øi cultivarea imaginii au contribuit la construirea unei
afaceri prospere aflatæ în prezent în plinæ dezvoltare.

“

De 15 ani ne dezvoltæm pe baza
reputaﬂiei create de clienﬂii noøtri.
Suntem preferaﬂi pentru profesionalism,
onestitate øi flexibilitate.

”

Înfiinﬂatæ în anul 1992, MARICON comercializeazæ
instalaﬂii øi materiale de construcﬂii, soluﬂii pentru
finisaje (interior øi exterior) øi materiale de instalaﬂii sanitare øi termice. O altæ divizie a companiei
o constituie echipa de construcﬂii, ce executæ lucræri de structuræ, compartimentæri, finisaje, lucræri de instalaﬂii termice, sanitare øi electrice.
De-a lungul timpului, MARICON a înregistrat creøteri constante care au adus o medie de dezvoltare
anualæ de 20%. În ultimii ani compania MARICON a
devenit importator øi distribuitor al unor mærci
importante din Uniunea Europeanæ. Iar la aceasta
se adaugæ garanﬂia calitæﬂii fiecærui produs pus în
vânzare.
Astæzi, dispune de o reﬂea proprie de patru
magazine în Bucureøti øi un depozit central în
Otopeni, rulând stocuri de peste 5000 de produse.
Unul dintre principalele obiective ale companiei
MARICON este extinderea reﬂelei de magazine atât
în Bucureøti cât øi în ﬂaræ.
Cei 60 de angajaﬂi ai companiei formeazæ o echipæ solidæ øi dedicatæ activitæﬂii pe care o întreprind, ræspunzând cu succes fiecærei solicitæri øi,
în acelaøi timp oferind atât informaﬂii detaliate
cât øi consiliere în privinta utilizærii produselor
comercializate.
Viziunea generalæ de business, profesionalismul øi
flexibilitatea de care a dat dovadæ MARICON în

CRIsoft
Bd. Victoriei, nr.12, et. 2, Braøov; Telefon: + 40268.471.670; Fax: +40268.478.670; www.crisoft.ro

Obiectivele implementærii CROS ERP la Maricon:
> gestionarea integratæ a procesului de vânzare
øi stocuri (gestiunea stocurilor din punct de vedere contabil øi managementul stocurilor pentru
depozite øi magazine), pornind de la gestiunea
clienﬂilor øi a relaﬂiei cu aceøtia, a articolelor øi
preﬂurilor, gestiunea contractelor øi comenzilor,
procesului de livrare øi facturare (generare automatæ, asocierea de discount-uri conform contractului øi politicii de preﬂuri).
> obﬂinerea informaﬂiilor în timp real
> disponibilitatea informaﬂiilor pentru analiza afacerii øi utilizarea lor în procesul decizional
Beneficii imediate øi beneficii pe termen lung
obﬂinute ca urmare a implementærii soluﬂiei software CROS ERP:
transparenﬂa procesului de gestionare a magazinelor prin planificarea centralizatæ a stocurilor
indiferent de numærul de depozite øi magazine
îmbunætæﬂirea respectærii termenelor de
livrare datoritæ disponibilitæﬂii mult mai rapide a
informaﬂiei øi posibilitæﬂii de a planifica aprovizionarea øi resursele
îmbunætæﬂirea procesului de gestionare a
preﬂurilor øi a politicilor de preﬂuri
gestionarea informaﬂiilor legate de agenﬂii de
vânzare, profitabilitate
gestionarea relaﬂiei cu clienﬂii, discount-uri pe
client, produs sau promoﬂie øi aplicarea automatæ
a acestora
utilizarea cardurilor de fidelitate prin acumulare automatæ de puncte øi gestionarea acestora
conform politicii proprii de fidelizare a clienﬂilor
colectarea automatæ a informaﬂiilor în contabilitate
colectarea informaﬂiilor øi utilizarea lor în
rapoarte coerente operaﬂionale øi de management.
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