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Diversitatea companiilor care au ales
CROS ERP vorbeºte de la sine:

Menatwork Est Prefabricate Bucureºti 
„Compania CRIsoft este în mãsurã sã ne ofere
soluþia completã de care aveam nevoie pentru a
gestiona aspecte complexe ale afacerii, precum
producþia, gestiunea stocurilor ºi controlul activi-
tãþilor de vânzãri ºi al relaþiei cu clienþii. Ne ba-
zãm atât pe experienþa lor în conducerea proiec-
telor complexe în acest domeniu, cât ºi pe capa-
citatea lor de a înþelege cerinþele noastre ºi de a ne
recomanda cele mai potrivite soluþii“ – Monica
Grafu, director general Menatwork
Est Prefabricate – cea mai mare compa-
nie din cadrul grupului Menatwork.

Grupul Mobexpert
„Funcþionarea grupului de firme Mobexpert din
România constituie un exemplu elocvent pentru
modul în care parteneriatul Mobexpert-CRIsoft

s-a concretizat într-o soluþie viabilã, astfel încât
activitatea de vânzare într-un magazin de mare
suprafaþã sã fie facilã, comodã ºi eficientã. Am
vrut ca informaþia sã fie furnizatã la timp, am
vrut ca oamenii sã proceseze informaþia acolo
unde este ea operatã ºi am vrut ca organizarea
activitãþilor grupului în distribuþie, producþie ºi
servicii sã nu fie periclitatã. Am obþinut toate
acestea cu aplicaþia CROS“ – Iulian Zamfir,
director IT, Mobexpert.

Grupul Rãdãcini
„Eu sunt foarte încântatã de CROS pe partea de
distribuþie a accesoriilor auto la supermarketuri,
unde se preia comanda de la client, se pot face
facturile pe codurile lor de bare, dupã standardele
fiecãruia.
Un alt aspect care îmi place la CROS este ges-
tionarea clienþilor. Li se pot ataºa anumite pla-
foane, cu termen sau cu valoare, iar sistemul ne
atenþioneazã când se ating aceste plafoane“  –
Cristina Ghibirdic, grupul Rãdãcini.

Grupul Blazer Brãila 
“Sistemul informatic complex al companiei
Blazer oferã un avantaj competitiv major ºi
constituie un element fundamental al mentalitãþii
noastre. Sistemul integrat CROS ERP, furnizat
de CRIsoft, este la ora actualã prezent în
majoritatea activitãþilor informatice din societate
ºi, în continuare, ne gândim la orizonturi noi de
dezvoltare ºi de integrare pentru creºterea perfor-
manþelor noastre.” – Gilberto Rossi, preºe-
dintele grupului Blazer.

Grupul Farmexim 
„Am ales CRIsoft pentru faptul cã este o soluþie
integral dezvoltatã în România, care ne oferã
garanþia cã se poate adapta foarte uºor cerinþelor
noastre, pentru cã avea cel mai bun raport
preþ/calitate/servicii ºi are la bazã platforma
Oracle – Alina Barcaru, director IT,
Farmexim.
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