
Flexibilitatea [i maturitatea solu]iilor CROS,
modul de abordare [i experien]a echipei CRIsoft
se reflect\ în implement\rile de succes realizate
la Grupul Romstal, Grupul Mobexpert, Grupul
Farmexim, Grupul R\d\cini, Total Lubrifin
Bra[ov, Rombat Bistri]a, Blazer Br\ila, Electroalfa
Boto[ani, Enel Electrica Banat [i Enel Electrica
Dobrogea (grupul Enel Italia), Apa Nova Ploie[ti
(grupul Veolia Fran]a) [i alte companii
reprezentative pentru domeniile lor.

Solu]iile software CROSTM (CRIsoft Organization
Server) acoper\ o gam\ larg\ de domenii de
activitate (distribu]ie, retail, produc]ie, utilit\]i
publice, service auto, leasing, construc]ii-
montaj, farmaceutic), pentru fiecare dintre
acestea existând func]ionalit\]i specifice
(facturare, identificare prin coduri de bar\) [i
adapt\ri specifice (interfe]e cu linii de produc]ie
automatizate, centraliz\ri de date din filiale,
interfe]e cu cititoare de coduri de bar\ mobile).

Lemet Câmpina 
www.lemet.ro

- fondat\ în 1991, fabrica de mobil\ Lemet este
cunoscut\ datorit\ produselor sale [i
recunoscut\ pentru calitatea oamenilor care
lucreaz\ aici [i pentru performan]ele dot\rii
tehnice. 
- în prezent, Lemet dispune de hale industriale
moderne, pe o suprafa]\ construit\ de peste
20.000 mp, în care func]ioneaz\ linii de
produc]ie complet automate pentru realizarea
unui mobilier de calitate superioar\. Lemet a
reu[it extinderea la nivel na]ional, având o vast\
re]ea de distribu]ie a produselor fabricate, ce
cuprinde acum peste 150 de magazine, dintre
care mai mult de 90 în sistem de franciz\
„Lem’s”. 
Implementarea solu]iei CROS ERP a adus
îmbun\t\]iri privind:
- o mai bun\ planificare a procesului de produc]ie 
- utilizarea eficient\ a capacit\]ilor de produc]ie
- eliminarea erorilor de manipulare a informa]iilor 

- controlulul asupra modului de lucru cu partenerii
- optimizarea timpilor de reac]ie la comenzile
client
- tratarea integrat\ a proceselor de aprovizionare
(necesar – comand\ – recep]ie), îmbun\t\]ind
operativitatea procesului [i m\rindu-i acurate]ea
- gestionarea optim\ a articolelor de produc]ie [i
a celor de vânzare [i simplificarea livr\rilor 
- gestionarea loca]iilor de stocare prin automa -
tiz\ri cu cititoare mobile de coduri de bare

Grupul Menatwork
www.menatwork.ro

- a devenit cel mai complex furnizor în domeniul
materialelor [i finisajelor în construc]ii, printr-un
management în permanen]\ adaptat cerin]elor
pie]ei din România.
- Menatwork Est Prefabricate SRL, cea mai
reprezentativ\ companie din cadrul grupului, este
o societate româneasc\ constituit\ prin partici -
parea cu capital italian, cu inten]ia de a repro -
duce modelul operativ experimentat cu succes în
sectorul construc]iilor [i amenaj\rilor interioare. 
Prin implementarea noului sistem, Grupul
Menatwork inten]ioneaz\ s\ acceseze cele mai
noi modele de gestionare a afacerilor în acest
domeniu, pentru a îmbun\t\]i controlul [i
eficien]a în companie. 
Obiectivul este de a automatiza cât mai multe
func]ii [i procese, astfel încât s\ poat\ fi posibil\
ex ploatarea eficient\ a informa]iilor pentru a
îmbu n\t\]i pozi]ia competitiv\ de ansamblu a
companiei.
„Compania CRIsoft este în m\sur\ s\ ne ofere
solu]ia complet\ de care avem nevoie pentru a
gestiona aspecte complexe ale afacerii, pornind
de la produc]ie, gestiunea stocurilor, precum [i
controlul activit\]ilor de vânz\ri [i a rela]iei cu
clien]ii. Ne baz\m atât pe experien]a lor în
conducerea proiectelor complexe în acest
domeniu, cât [i pe capacitatea lor de a în]elege
cerin]ele noastre [i de a ne recomanda cele mai
potrivite solu]ii”, afirm\ D-na Monica Grafu,

Director General, Menatwork Est Prefabricate,
cea mai mare companie din cadrul grupului
Menatwork.

Grupul Romstal
www.romstal.ro

„P\rerea mea este c\ o afacere de dimensiunea
Romstal nu poate s\ existe ast\zi f\r\ o aplica]ie
ERP de genul celei care func]ioneaz\ acum, în

parteneriat cu Crisoft” Iulian Ciobanu, Director
Executiv Romstal

Grupul Mobexpert
www.mobexpert.ro

„Func]ionarea grupului de firme Mobexpert din
România constituie un exemplu elocvent pentru
modul în care parteneriatul Mobexpert-CRIsoft 
s-a concretizat într-o solu]ie viabil\ pentru ca
activitatea de vânzare într-un magazin de mare
suprafa]\ s\ fie facil\, comod\ [i eficient\.
Am vrut informa]ia furnizat\ la timp, am vrut ca
oamenii s\ proceseze informa]ia acolo unde este
ea operat\ [i am vrut ca organizarea activit\]ilor
grupului în distribu]ie, produc]ie [i servicii s\ nu
fie periclitat\. Am ob]inut toate acestea cu apli ca -
]ia CROS”, Iulian Zamfir, Director IT, Mobexpert.

Blazer Br\ila
„Sistemul informatic complex al companiei
Blazer este un avantaj major competitiv [i
constituie un element fundamental al mentalit\]ii
noastre. Sistemul integrat CROS ERP, furnizat de
CRIsoft, este la ora actual\ prezent în majoritatea
activit\]ilor informatice din societate [i în
continuare ne gândim la orizonturi noi de dez -
voltare [i integrare pentru cre[terea performan -
]elor noastre”, Gilberto Rossi, Pre[edinte, Grupul
Blazer

www.crisoft.ro
- mai multe detalii despre solu]iile software

oferite de CRIsoft [i beneficiarii acestora

Familia de produse 
software CROSTM

CRIsoft vine în întâmpinarea solicit\rilor pie]ei cu
• aplica]ii ce acoper\ cerin]ele specifice diferitelor industrii
• abordare de proiect capabil\ s\ r\spund\ nevoilor [i exigen]elor fiec\rei companii în parte

Solu]ii mature, cu o experien]\ de 15 ani de implement\ri în multiple domenii de activitate 


