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CRIsoft vine în întâmpinarea solicitãrilor
pieþei, nu doar cu aplicaþii ce acoperã cerin-
þele specifice diferitelor industrii, ci ºi cu o
abordare de proiect capabilã sã rãspundã
nevoilor ºi exigenþelor fiecãrei companii în
parte.

Construcþii ºi amenajãri interioare
Informaþiile aactuale, rreale ººi iimediate

reprezintã o necesitate a companiilor din
domeniul construcþiilor. 

Cum pot sã verific dacã profitul estimat
a fost realizat ºi care sunt activitãþile
mele (categoriile de lucrãri) cele mai
profitabile?
Cum pot asigura un control cât mai bun
asupra costurilor indirecte logistice?
Cum pot avea un control mai bun
asupra stocurilor ºi costurilor directe
de materiale?
Cum vãd ºi controlez rapid relaþia cu
subcontractorii ?
Cum pot urmãri mai bine contractele?
Cum pot realiza o strategie la nivelul
companiei pentru evitarea pierderilor?

Pentru ccompaniile dde cconstrucþii, CCRIsoft
propune: 

soluþia principalã CROS ERP destinatã
managementului integrat al activitãþilor de
vânzare en-gros ºi en-detail, gestionare pre-
turi, gestionare ºi balansare stocuri, contabili-
tate ºi financiar, urmãrirea costurilor,
rapoarte operative ºi de sintezã,

opþiunea specificã domeniului, CROS
ERP Urmãrirea Lucrãrilor ºi Devize
(Managementul proiectelor de construcþii) –
extensia sistemului CROS ERP pentru man-
agementul ºi decontarea lucrãrilor realizate

pe bazã de devize ºi situaþii de lucrãri.
Avantajele ffolosirii ssoluþiilor ssoftware

din ffamilia CCROS ppentru ddomeniul ccon-
strucþiilor:

gestionarea integratã a fluxului ofertã-
contract pânã la execuþie,  permiþând:

analize comparative planificat vs real-
izat vs facturat
estimãri pentru ce a rãmas de executat
urmãrirea derogãrilor atât calitative cât
ºi cantitative
urmãrirea separatã a situaþiilor de
lucrãri fizice (executate), de situaþiile
de lucrãri facturate (comerciale)
utilizarea de nomenclatoare de lucrãri

(metodologii) pentru o analizã unitarã
posibilitatea de a aproviziona ºi pla-

nifica centralizat stocurile (fãrã a exclude
modalitãþile clasice de aprovizionare) pentru
companiile ºi grupurile de firme care dispun
de multiple unitãþi ierarhice cu gestiuni pen-
tru aceleaºi tipuri de articole

colectarea sistematizatã ºi în timp real a
datelor, oferind informaþii de încredere pen-
tru rapoarte de analizã privind derularea
principalelor componente ale proiectului:
tehnice, achiziþii, logisticã, resurse umane,
comerciale;

susþinerea sistemului de asigurare a cal-
itãþii - prin sprijinul oferit pentru imple-
mentarea unor sisteme conforme cu stan-
dardele din seria ISO 9000. 

CROS ERP Urmãrirea Lucrãrilor ºi Devize  
Obiectiv
Monitorizarea evoluþiei financiare a

proiectelor ºi lucrãrilor, pe faze ºi stadii,
prin realizarea unui control al con-

sumurilor ºi costurilor asociate acestora. 
CROS ERP prin extensia Urmãrirea

Lucrãrilor ºi Devize asigurã funcþionalitãþi
esenþiale pentru desfãºurarea activitãþilor de
management al lucrãrilor-proiectelor ºi
imbinã flexibilitatea necesarã activitãþilor de
planificare ºi coordonare de proiect cu
rigoarea impusã de înregistrãrile în contabili-
tate. Din aceasta perspectivã, aplicaþia prezin-
tã urmatoarele funcþionalitãþi specifice :

definirea proiectului în structurã arbo-
rescentã (de exemplu categorii ºi subcategorii
de lucrãri), fie la începutul proiectului, fie pe
parcursul derulãrii, pe masurã ce apare nece-
sitatea unor detalieri;

previzionarea necesarului cantitativ es-
timat de resurse pentru realizarea pro-
iectului, defalcat pe categorii (stocabile,
manoperã, utilaj) precum ºi a necesarului de
finanþare estimat pe etape ºi faze de proiect
precum ºi pe intervale de timp;

posibilitatea gestionãrii costurilor
directe ºi a veniturilor pe fiecare etapã ºi fazã
de proiect, pe baza înregistrãrilor contabile
curente;

posibilitatea urmãririi evoluþiei stocuri-
lor ºi consumurilor de resurse pe etape ºi faze
de proiect, cu defalcare pe categorii de consu-
muri: stocabile, manoperã, utilaj, transport;

posibilitatea gestionãrii relaþiilor con-
tractuale cu clienþii ºi în special cu subantre-
prenorii, atât sub aspectul cantitativ (lucrãri
contractate ºi realizate) cât ºi sub aspectul
încasãri-plãþi, luând în consideraþie particu-
laritãþile acestui tip de relaþie contractualã:
plãþi în avans, decontãri parþiale pe situaþii de
lucrãri, garanþii de bunã execuþie reþinute ºi
plãtite la termen.

Avantaje
Prin optimizarea planificãrii, controlului

ºi gestionarea eficientã a costurilor pe
proiecte- lucrãri, aceastã soluþie permite:

reducerea costurilor 
controlul termenelor ºi duratei de exe-

cuþie
fundamentarea deciziilor ºi ofertelor
controlul fluxului de numerar
urmãrirea indicatorilor de perfor-
manþã.
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