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TEHnologii  ■

Siguranța obținerii informațiilor 
printr-o soluție software integrată

În orice companie, responsabilitatea 
securităţii şi siguranţei informaţiilor re-
vine managementului de la cel mai înalt 
nivel, prin identificarea necesităţii de a 
defini şi adopta acele politici şi proce-
duri care să asigure gestionarea optimă a 
informaţiilor. 

În ziua de azi, a fi informat este o 
necesitate. De aceea informaţia ştiută la 
timp este decisivă pentru distanţarea de 
concurenţă, pentru asigurarea rentabilităţii 
şi, nu în ultimul rând, pentru construirea 
unei imagini publice favorabile.

Protejarea şi menţinerea integrităţii şi 
disponibilităţii comunicării şi procesării 
informaţiilor reprezintă baza funcţionării 
continue a unui sistem informatic, nece-
sară pentru asigurarea disponibilităţii în 
timp real a informaţiei atât la sediu, cât şi 
la filiale, reprezentanţe, magazine etc  co-
nectate prin versiune offline sau online.

Pentru o companie însă, siguranţa ob-
ţinerii informaţiilor este dată de existenţa în 
organizaţie a unui sistem informatic integrat. 
Acesta reprezintă baza integrării proceselor 
şi informaţiilor aferente, oferind suport pen-
tru managementul integrat al activităţilor de 
vânzare, gestionare preţuri, gestionare şi 
balansare stocuri,  logistică, aprovizionare, 
producţie, cu reflectare automată în partea 
financiar-contabilă, urmărirea costurilor, 
rapoarte operative şi de sinteză.

CRIsoft:
❐ Aplicaţii ce acoperă cerinţele 

specifice diferitelor industrii
❐ Abordare de proiect capabilă 

să răspundă nevoilor şi exigenţelor 
fiecărei companii în parte

Suportul tehnologiei Oracle combinat 
cu experienţa implementărilor în dife-

rite domenii şi cu experienţa practică de 
business, oferă CRIsoft avantajul de a 
veni în întâmpinarea pieţei cu o abordare 
capabilă să răspundă cerinţelor specifice 
generate de nevoi specifice. 

Încercăm să oferim clienților noştri 
nu doar consultanţă de implementare, ci 
şi consultanţă de business şi reenginee-
ring bazată pe larga experienţă acumulată 
în 18 ani de implementări. 

O implementare optimă de sistem in-
tegrat ERP, care să asigure necesarul de 
informaţie şi să acopere eficient procesele 
pentru creşterea productivităţii, trebuie 
abordată în funcţie de dimensiunea com-
paniei, de activitatea desfăşurată şi com-
plexitatea acesteia, precum şi de strategia 
de dezvoltare a clientului pe următoarea 
perioadă. În funcție de toate acestea, se 
stabileşte şi o abordare de implementare a 
soluţiei ERP pe etape de informatizare. 

CRIsoft dispune de competenţe 
tehnice şi de business de nivel senior, cu o 
largă experienţă de business şi implemen-
tare/dezvoltare în diverse domenii de ac-
tivitate; specializare pe procese complexe 
economice şi logistice, volume mari de 
date şi dezvoltare utilizând tehnologii de 
vârf; foloseşte standarde şi proceduri atât 
intern, cât şi în lucrul la clienţi. 

Toate acestea ne permit să avem o 
abordare realistă, matură şi flexibilă a 
proiectelor venite din partea beneficiari-
lor şi potenţialilor beneficiari ai soluţiilor 
CROS. 

CROS ERP este o soluţie foarte  
flexibilă şi complexă, acoperind necesi-
tățile şi cerinţele clienților prin func-
ţionalităţile standard native şi parametri-
zarea pe specificul companiilor.

www.crisoft.ro

Sistemul integrat CRoS ERP asigură: 
✔ optimizarea proceselor de ofertare, lansare, aprovizionare, consum, 

postcalcul;
✔ planificarea şi urmărirea comenzilor de producţie;
✔ controlul stocurilor şi consumurilor;
✔ integrarea automată cu subsistemele financiar-contabil şi bugete ante-

calcul, postcalcul;
✔ informaţie disponibilă în timp real pentru toate procesele din 

organizaţie.
Succesul implementărilor soluțiilor CROS la grupul Romstal şi Valrom, gru-

pul Mobexpert, grupul Rădăcini, grupul Menatwork, ENEL Electrica Banat, Do-
brogea şi Muntenia, precum şi alte companii ca Electroalfa Botoşani, Lemet 
Câmpina demonstrează maturitatea soluţiilor CROS.

O informaţie este securizată (protejată) dacă se asigură 

în mod acoperitor: disponibilitatea, confidenţialitatea, 

integritatea, autenticitatea şi nerepudierea ei în măsura în care 

este necesar entităţii care a creat-o sau celei care o foloseşte.


