SUPLIMENT DISTRIBUÞIE RETAIL

CROS ERP – o soluþie cu experienþã
de 18 ani pentru distribuþie/retail/depozit
Companiile cu activitate de distribuþie, vânzare en-gross ºi
en-detail, prin magazine proprii sau parteneri (francize, custodii etc), depozite proprii sau centre logistice au nevoie de
un management eficient ºi integrat al tuturor proceselor:
aprovizionare-logisticã-stocuri-depozit-vânzare cu reflectare automatã în partea financiar-contabilã ºi resurse
umane.
Bazându-se pe o largã experienþã de implementare ºi cunoºtinþe practice de business pe acest domeniu, CRIsoft vine cu
o abordare de proiect capabilã sã rãspundã nevoilor ºi exigenþelor fiecãrei companii în parte.
 Asigurarea unui control cât mai bun asupra costurilor
logistice ce apar odatã cu multiplicarea canalelor de
vânzare ºi distribuþie
 Un control mai bun aspura stocurilor ºi funizorilor pentru a creºte disponibilitatea produselor ºi calitatea
livrãrilor
 Fidelizarea mai bunã a clienþilor
 Susþinerea relaþiilor de business cu clienþii cheie,
 Realizarea unei strategii pentru evitarea pierderilor
 Previzionarea vânzãrilor pe baza oportunitãþilor de vânzare, precum ºi a planificãrii eficiente ºi urmãririi activitãþii de vânzare a agenþilor, etc
Soluþiile software CROS au referinþe importante în implementãri pe domeniul distribuþie/ retail/ depozit:
 Grupul Romstal (Romstal Imex - lider al vânzãrilor de
armãturi ºi instalaþii sanitare ºi de încãlzire din România)
 Grupul Mobexpert (producþie mobilã, reþea de magazine, distribuþie)
 Lemet Câmpina (producþie mobilier ºi distribuþie prin
magazine proprii ºi partenere)
 Grupul Farmexim (import ºi distribuþie medicamente)
 Grupul Rãdãcini (distribuþie ºi service auto)
 Autoklass (distribuþie ºi service auto)
 Grupul Menatwork (import ºi distribuþie materiale de
construcþii ºi finisaje, echipamente pentru instalatii
electrice ºi termice)
 A&A Medical (import ºi distribuþie medicamente)
 Prosider International Trading (comerþ cu produse metalurgice ºi siderurgice)
si alte companii reprezentative pentru segmentul lor de activitate.
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CROS DEPOZIT
(organizare ºi optimizare a depozitului independentã de contabilitate)
Prin extensii specifice, soluþiile CROS permit managementul detaliat al
modului de stocare fizicã pe locaþii (celule) de stocare ºi paleþi. Avantaje:
urmãrirea eficientã a miºcãrilor fizice în cadrul depozitului
optimizarea spaþiului de stocare sau/ºi a timpului de livrare
gestionarea comenzilor de livrare ºi vizualizarea stocului
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CROS ERP
(logisticã vânzare, logisticã aprovizionare, integrare financiar-contabilitate)
Sistemul CROS ERP asigurã managementul integrat al activitãþilor de logisticã, aprovizionare, vânzare en-gros ºi en-detail, gestionare preþuri, gestionare
ºi balansare stocuri, contabilitate ºi financiar, urmãrirea costurilor, rapoarte
operative ºi de sintezã. Avantaje:
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 centralizate, având astfel posibilitatea de a
aproviziona ºi planifica centralizat stocurile (fãrã a exclude modalitãþile clasice de aprovizionare)
gestionare integratã a procesului 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).
posibilitatea integrãrii sistemului CROS ERP cu palm-uri, pocket PC-uri care
permit accesarea permanentã de cãtre agenþii de vânzari a stocurilor ºi
transmiterea comenzilor direct în sistem.
gestionarea locaþiilor de stocare prin automatizãri cu cititoare mobile de
coduri de bare
gestionarea eficientã a structurilor de articole la vânzare, cu generarea
comenzilor pentru articole tip structurã ºi facturarea acestora în pereche
cu livrarea pe componentele articolului tip structurã (colete).
o mai bunã planificare a livrarilor, optimizarea ºi simplificarea procesului
de livrare ºi aprovizionare, gestionarea optimã a investiþiilor ºi un control
foarte bun asupra modului de lucru cu partenerii.
rapoarte de management pentru o viziune de ansamblu ºi detaliatã,
retrospectivã ºi estimativã/previzionatã:
 analize de vânzari (valorice, cantitative ºi procentuale):
clienþi / tipuri de clienþi, cantitãþi, produs / grupe de produs
 analizã comparativã vânzãri versus stoc
 analizã de încasâri
 analiza costului produselor vândute ºi marja brutã/netã
 raportul costurilor fixe ºi variabile versus produse vândute
 raport statistic al produselor vândute
 etc.
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