Soluţie

REINVENT.DIGI
TAL

Soluţii CRM şi
prezenţă online
pentru IMM-uri

Simple BPM

SocrateERP

SocrateCRM

FluxVision

SocrateProjects

Descriere
Platforma pentru managementul inteligent al
proiectelor digitale şi de comunicare. Soluţie
online 24/7, care reuneşte în mod virtual o echipă
fizică de specialişti în programare, grafică,
copywriting, content, PR, animaţie, video, ş.a. care
este pregătită să îmbine munca de echipă cu
tehnologia pentru a optimiza costurile proiectelor
mici sau mari, pentru a le livra la timp indiferent
dacă lucrăm de acasă sau de la birou.
Soluţii software pentru creşterea vânzărilor,
clienţilor, încasărilor, proiectelor, produselor şi
serviciilor.
ANOR oferă o soluţie integrată de managementul
clienţilor - CRM variante Microsoft sau Open
Source - cu posibilitatea de adaptare şi
personalizare la cerere.
Simple BPM este o aplicaţie care permite
modelarea proceselor şi apoi execuţia lor în regim
de document management cu trasabilitate
(asigurarea calităţii) 100%. Se poate modela şi
executa orice proces comod şi simplu: de la cerere
la livrare, de la semnalarea unui incident tehnic la
soluţionare, de la oportunitate la vânzare,
gestiunea loturilor de producţie, angajare, facturi
primite/emise etc.
O soluţie modernă în cloud, marca BITSoftware,
care include funcţionalităţi complete de gestiune şi
raportare, pentru firme din diferite domenii.
Platformă deschisă construită pe o arhitectură
care permite extinderea rapidă a aplicaţiei şi
integrarea cu alte soluţii şi dispozitive.
O platformă completă pentru gestiunea
oportunităţilor, a campaniilor de marketing,
vânzărilor şi a serviciilor, conectate pentru a ajuta
organizaţia să lucreze mai eficient.
Soluţie în cloud pentru managementul performant
al depozitelor şi optimizarea stocurilor.
Administrare automată şi completă a tuturor
activităţilor de depozitare, pentru un număr
nelimitat de entităţi.
Se adresează firmelor/ organizaţiilor din domeniul
serviciilor profesionale, aplicaţia permite gestiunea
proiectelor şi resurselor, într-un mod extrem de
facil şi intuitiv. Se integrează cu SocrateERP şi
SocrateCRM.

Date de contact

2BCOM THINK TEAM
www.2bcom.ro
contact@2bcom.ro
0740 616 263

ANOR
www.anor.ro
antreprenor@anor.ro
0310 050 133

Avantera
www.avantera.co
mihai.pascadi@
avantera.ro
0762 243 963

BITSoftware
www.bitsoftware.eu
sales@bitsoftware.ro
0268 314 446
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Gsuite

Amazon Chime

Amazon
Connect

Suport în
implementarea
soluțiilor
digitale de
colectare și
analiză date

Brandfusion
Booster

Aplicație cloud
de monitorizare
prin GPS si
optimizare rute
mașini

O suită de aplicaţii cloud de la Google, care vă
ajută să vă conectaţi în echipă, să lucraţi
colaborativ de oriunde, de pe orice dispozitiv.
Include Gmail, Hangouts, Drive, Calendar, Google
Docs, Sites şi este simplu de utilizat şi gestionat.
Vă permite să comunicaţi de la distanţă, cu cele
mai potrivite opţiuni pentru afacerea dvs. Puteţi
alege între video-conferinţe, multi-chat şi apeluri
telefonice prin internet. O soluţie care respectă
toate standardele de securitate, Amazon Chime se
integrează cu produsele BITSoftware.
Centru de contact omnichannel în cloud, vă
permite să gestionaţi relaţia cu clienţii sau agenţii
la costuri reduse. Amazon Connect include un set
de instrumente pentru gestiunea şi rutarea
apelurilor, analize istorice în timp real şi
instrumente facile de gestionare a unui call center.
75% mai rapid, cu 80% mai ieftin şi cu securitate
maximă asupra datelor. Acestea ar fi cele mai
importante avantaje ale implementării unei soluţii
digitale de analiză de piaţă in-house.
Dezavantaj? Unul singur, dar important: knowhow-ul necesar utilizării corecte a analizei de piaţă
este unul de nişă, puternic specializat.
Echipa de consultanţi BrandBerry asigură suport în
implementarea soluţiilor digitale de colectare şi
analiză date, realizarea cercetărilor calitative şi
oferă consultanţă ”hands-on” pentru utilizarea
corectă a acestor instrumente esenţiale oricărui
departament de vânzări eficient.
Oferă acces ultra rapid la un pachet esenţial de
branding: Strategie de brand, Logo design, Slogan
de brand, Design materiale comunicare, Ghid de
identitate vizuală. Interacţiunea în procesul de
branding are loc exclusiv online. Brandfusion
Booster, o soluţie agilă de branding.
În contextul actual, aceasta aplicaţie ajuta la
scăderea costurilor de distribuţie prin optimizarea
rutelor de livrare, dar şi prin urmărirea efectivă a
maşinilor pe traseu. Aceste aplicaţii sunt foarte
utile pentru toate companiile din HoReCa ce s-au
reprofilat pe livrări la domiciliu.

BrandBerry
www.brandberry.ro
Romulus OPRICA
romulus.oprica@
brandberry.ro
0723 185 233

Brandfusion
www.brandfusion.ro
Mona Ursu, CEO
mona.ursu@brandfusion.
ro
0722 532 731
Centrul de software
www.centruldesoft.ro
Claudiu Dordea
claudiu.d@centruldesoft.
ro
0755 139 982
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MICROLEARNIN
G - cel mai nou
trend digital in
invatare si
dezvoltar

Platformă
premiată de
managementul
performanţei,
comunicare
internă şi
engagement

Platformă online care ajută angajaţii să obţină
cunoştinţele relevante şi să acţioneze rapid într-un
mediu de afaceri imprevizibil, fără nicio pierdere
de timp productiv, cu costuri minime şi impact
imediat în activitatea de zi cu zi.
Transformă orice conţinut offline existent (suport
de curs de orice tip, program de activare a forţei
de vânzări, proces de onboarding, reguli health
&safety, proceduri de compliance, etc.) într-o
experienţă digitală antrenantă pentru participanţi,
livrată direct pe telefonul mobil în intervale de 3-7
minute care se potrivesc cu memoria de lucru şi
durata de atenţie a creierului.
Prin platforma sa software proprietară şi mixul
unic de instrumente digitale, Co-Factor ajută
companiile să crească nivelul de implicare şi
performanţă al angajatilor. Soluţia Co-Factor oferă
un grad înalt de adaptare la specificul şi priorităţile
fiecărui client, prin integrarea, în funcţie de nevoi,
a următoarelor functionalităti principale:
managementul performanţei în timp real,
comunicare şi colaborare, recunoaşterea şi
premierea angajaţilor, inovare colaborativă,
concursuri interne.

Soluţia completă pentru vânzări online:
Magazin Online prezentarea portofoliul de produse, recepţie de
& CRM de comenzi şi cereri de ofertă, bază de date cu clienţi.
Ofertare Oferte profesioniste în 60 de secunde!

înMAGazinează
-te online!

Soluții de
marketing și
generare
vânzări

Comandă
mâncare online

Magazin online cu produse nelimitate şi
instrumente de marketing integrat, creat pe baza
realităţii din piaţă şi legislaţiei din România:
facturare, stocuri şi inventar, publicare pe
marketplace. Flexibil, are aplicaţii customizate în
funcţie de nevoile afacerii.
Campanii de anunţuri pe Google şi Facebook,
campanii de SMS bulk, aplicaţii de creştere a valorii
coşului de cumpărături şi campanii de fidelizare
prin vouchere, card cadou. Adăugarea produselor
în magazine online şi administrarea conturilor de
Social Media.
Platformă online cu sincronizarea dintre comenzi şi
spaţiul de producţie/ bucătărie, cu SMS client, plus
calculul ingredientelor reţetelor. Reducerea până
la 30% a timpilor de livrare prin plasarea exactă a
comenzilor, ordinea lor şi conexiunea cu ecranele
de comenzi din bucătărie.

CODE OF TALENT
www.codeoftalent.com
adela.grigoriu@
codeoftalent.com
0745 121 200

CO-FACTOR
www.co-factor.ro
Adela Grigoriu
adela.grigoriu@cofactor.ro
0745 12 12 00

Concept24
www.concept24.ro
Manea Andrei
andrei.manea@concept24
.ro
0721 223 913

CPP - Centru de
promovare și publicitate
www.rentashop.ro
0745 388 000
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Modul
parteneri B2B
cu ofertă
comercială
diferențiată

Platformă de
cursuri online și
consultații

Work from
Home Solution Microsoft
Teams

Work from
Home Solution Cisco Webex

Wizaris
WebBuilder

Dynamicweb
All-In-One

Platformă online pentru vânzări tip business şi
consumer, categorii şi produse nelimitate cu ofertă
comercială pe utilizatori sau grupuri. Preţurile se
afişează diferenţiat în funcţie de produs, volume,
vechime etc. Opţional se sincronizează stocul
online cu softul contabil.
Cursuri/ consultaţii video, audio, live cu plata
online şi chat cu schimb de informaţii şi
documente între trainer şi participant. Plata online
se poate face şi la timp orar, în funcţie de
necesitatea participantului, cu sau fără
programare online.
Include 6 luni + Servicii de configurare de la
Dendrio:
 Chat şi colaborare – maxim 300 utilizatori,
ataşări fişiere în chat (maxim 2 GB per
utilizator), partajarea fişierelor cu echipele
şi pe canale (10 GB), colaborare la
documente Office
 Aplicaţii şi servicii de productivitateversiunile web de Word, Excel şi
PowerPoint
 Întâlniri şi apelare: apeluri audio şi video
online, partajare ecran
 Securitate şi conformitate: criptarea
datelor Microsoft Teams
Cisco Webex + Servicii configurare de la Dendrio
Cisco Webex este o soluţie de videoconferinţă şi
colaborare care permite:
 Funcţionalităţile esenţiale de
videoconferinţă şi colaborare (partajare
ecran, înregistrare discuţii, indicator
prezenţă)
 Conectarea a până la 100 de participanţi
 Derularea unui număr nelimitat de întâlniri
virtuale calitate video HD
 1 GB spaţiu de stocare în cloud
Soluţie SAAS, pe bază de abonament, pentru
implementarea şi configurarea vizuală de websiteuri şi magazine online, care permite integrarea
pentru vânzare prin Facebook sau Instagram.
Pretabilă pentru companii mici şi medii, în special
cele care în acest moment au doar pagină de
Facebook.
Platformă pentru prezenţa online pentru companii
medii sau mari. Content Management, Email
Marketing, Ecommerce, Product Information
Management şi Integrare. Se integrează nativ cu
soluţiile Microsoft dar se poate integra cu aproape
orice soluţie care expune şi acceptă conexiuni.

CPP - Centru de
promovare și publicitate
www.rentashop.ro
0745 388 000

Dendrio Solutions
www.bittnet.ro |
www.dendrio.com
Silvia Iordache
silvia.iordache@dendrio.c
om
0724 889 831

Dynamic Application
Adrian Ursu
adi@dynamicweb.ro
0722 247 371
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Dyntell - ERP si
SMART BOX
(sistem de
urmărire
producție)

Soluţii RPA
pentru
automatizarea
şi optimizarea
proceselor

Soluţii BPMS
pentru
digitalizarea
fluxului de lucru

Asigurarea unei
experienţe
pozitive de
cumparăre pe
canalul online

Dyntell dezvoltă softuri de ERP de peste 20 de ani
şi propune o soluţie de ERP adaptabilă după
nevoile clienţilor. Soluţia pentru urmărirea
producţiei face posibilă culegerea datelor automat
prin terminale de producţie care pot fi montate
direct pe utilaje sau în locuri unde angajaţii pot
accesa toate informaţiile necesare.
Solutiile RPA vă pot permite să executaţi anumite
activităţi mai rapid, mai calitativ, cu o creştere a
satisfacţiei clienţilor şi cu potenţial de scădere a
costurilor.
Un proiect ar cuprinde în mod uzual următoarele
etape:
 Identificarea rapidă a oportunităţilor şi
evaluarea acestora din perspectiva returului
pe investiţie
 Prioritizarea oportunităţilor
 Crearea unui prototip rapid pe o versiune a
unui prim proces pentru a confirma
fezabilitatea aplicării RPA
 Realizarea de specificaţii detaliate pentru
automatizare
 Dezvoltarea şi implementarea automatizării
Etape potenţiale pentru initiaţive de adoptare sau
transformare în business digital:
 Definirea arhitecturii proceselor de business
 Identificarea/ confirmarea proceselor critice
pentru ajustare/automatizare
 Sesiuni de analiză rapidă a proceselor actuale
pentru întelegere constrangeri
 Sesiuni de design procese viitoare
 Validare initiaţive sau plan de proiect
necesar(e) pentru implementarea noilor
procese
 Asistenţă la implementare (inclusiv cu solutii
de automatizare gen RPA sau BPMS dacî este
cazul)
 Asistentă la selecţie şi implementare sisteme
informatice integrate gen CRM, ERP, MRP etc.
Pentru maxim de efect, orientarea pe client
trebuie să se regăsească atat la nivel strategic, dar
şi operational şi cultural.
 Designul si aplicarea sondajelor de tip "Vocea
clientilor"
 Maparea călătoriei clienţilor - "customer
journey"- puncte de interacţiune, stabilire de
indicatori
 Programe de transformare a organizaţiei
pentru o mai bună orientare pe client

Dyntell Software
www.dyntell.ro
zsolt.sipos@dyntell.com
0740 777 473

Ensight Management
Consulting
www.ensight.ro
Robert Maxim
robert.maxim@ensight.ro
0744 557 320
Ion Ghimbovschi
ion.ghimbovschi@ensight.
ro
0743 167 232
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Entersoft
Business Suite

Automatizarea
inteligentă a
proceselor de
afaceri
Îmbunătățirea
experienței
clienților prin
optimizarea
modelului de
decizii de
cumpărare ale
clienților
Îmbunătățirea
performanței
vânzărilor prin
implementarea
unui canal ecommerce
optimizat
Optimizarea
marjei
vânzărilor prin
definirea și
implementarea
serviciilor
digitale postvânzare
Incognito
Feedback

Keez -soluție
contabilă
bazată pe AI

Platforma Entersoft Business Suite este compusă
din soluţii de gestionare a activităţii (ERP, CRM,
SFA, xVan, WMS, Retail, BI si Service) destinate
tuturor tipologiilor de companii. Produsele sunt
dezvoltate in-house, îmbunatăţite de-a lungul a
celor aproape 20 de ani de activitate a grupului
Entersoft şi folosite de peste 3500 de companii în
32 de ţări.
Platforma efectuează operaţii si oferă informaţii
cheie pentru toate departamentele din companie.
Automatizând procesele de afaceri prin
implementarea roboţilor RPA, companiile pot
aloca resurse de la sarcini repetitive, cu valoare
adăugată scăzută, la activităţi mai importante,
axate pe dezvoltarea afacerii. RPA poate genera
astfel o simplificare a bazei de costuri a companiei.

ENTERSOFT
Cristiana Pambuccian
cpa@entersoft.ro
0733 942 946

Dezvoltarea unui model care să explice deciziile de
cumpărare ale clienţilor din segmentul de piaţă
ţintă (pe bază de interviuri offline şi date
disponibile online – propriul portofoliu de clienţi)
şi definirea şi implementarea unui set de măsuri
care să conducă la un model ţintă optimizat.
Implementarea unui canal de comerţ electronic la
nivel de bune practici, inclusiv magazin web,
gestionarea conţinutului şi strategia şi procesele
de marketing online prin analiza şi documentarea
procesului şi structurii de vânzare actuale şi a
modelului de decizii de cumpărare ale clienţilor
(focus pentru IMM-uri B2B).

Horvath & Partners
www.horvathpartners.com/ro
Vlad Gheorghe
vgheorghe@horvathpartners.com
0733 003 876

Analizarea, documentarea proceselor şi
instrumentele actuale pentru servirea clienţilor şi
evaluarea lor în funcţie de cele mai bune practici
de pe piaţă pentru a dezvolta o imagine ţintă
pentru serviciile digitale post-vânzare pentru
clienţi şi implementarea proiectului.
Aplicaţie online de evaluare, uşor de adaptat la
nevoile companiilor private şi/ sau instituţiilor
publice, menită să ofere date relevante în scopul
îmbunătăţirii serviciilor, fluxurilor şi relaţiilor la
nivel de entitate.
Keez, prin tehnologie, ţine atât contabilitatea unei
firme, cât şi creează, în timp real, pe baza datelor
contabile, rapoarte de management financiar cu
care antreprenorul are controlul datelor financiare
ale firmei sale de pe telefonul mobil sau de pe
laptop (platforma client online). Mai mult,
antreprenorul economiseşte timp pentru că nu

INCOGNITO CONCEPT
www.incognito.ro
contact@incognito.ro
0722 881 989
0756 023 004
Moore Assurance &
Advisory
www.moore.ro
Vikram.jotwani@moore.
ro
0756 080 061
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Site-uri de
specialitate –
marketing
online SEO

mai adună, sortează şi trimite lunar documentele
la contabil (le încarcă cu ajutorul camerei
telefonului mobil, prin aplicaţia Keez, sau le trimite
prin email către platforma online).
Promovarea site-urilor specializate existente sau
nou construite. Soluții adaptate si implementate
pe o structură modulară, complementară, care să
permită scalare (creșterea odată cu organizația) si
perfecționare continuă. Soluțiile implementate
trebuie să se axeze pe aplicații software cu costuri
reduse si module adaptate pentru acestea pentru
a permite o implementare rapidă cu costuri
reduse.

Site web
propriu de
vânzare
produse
(domeniu web, Construcția magazinelor virtuale pentru
magazin online, prezentarea ofertei de produse si servicii.
baza de date
stocuri/
produse)
Managementul
resurselor
pentru clienți
(CRM)

Aplicaţii dezvoltate pentru cerinţe/necesitaţi ale
clienţilor. Soluții adaptate si implementate pe o
structura modulara, complementara, care sa
permită scalare (creșterea odată cu organizația) si
perfecționare continua.

MULTIDIMENSION
www.multidimension.ro
office@multidimension.ro
0723 261 739

Aplicatie pentru managementul documentelor in
Digitalizarea
format digital pentru reducerea timpului si
fluxului de
protectia personalului implicat in gestiunii
documente
documentelor.
Aplicaţie pentru gestiunea resurselor interne
Managementul
(resurse materiale, resurse umane, produse,
resurselor
servicii etc) pentru organizarea fluxurilor interne
companiei
de lucru, cât şi supravegherea şi intervenţia rapidă
(ERP)
în cazul sincopelor apărute.
Găzduirea aplicaţiilor de tip CRM, ERP, website,
Găzduire web magazin online pe infrastructura furnizorului de
(Web-hosting) servicii astfel încât să se obţină rezultate rapide cu
costuri minime.
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BusinessGo
Magazin online

BusinessGO
B2B

Pachet de
Digitalizare
Rapidă a
Afacerii

Pachet de
Comunicare
Digitală în Criză

Sesiuni de 1 oră
- Consultanță
de Marketing
online - PRO
BONO

Platforma BusinessGo Magazin online transformă
afacerea în online în doar 3 săptămâni. Clienţii se
pot bucura de o interfaţă prietenoasă şi modernă,
mobile responsive, îşi pot urmării comenzile şi
livrările. Deasemenea platforma oferă deja
integrare cu majoritatea curierilor şi procesatorilor
de plăti cu cardul, astfel încât tot fluxul comandăfactură-încasare-livrare prin curier se poate realiza
direct din platformă.
Portalul BusinessGo B2B oferă posibilitatea
clienţilor persoane juridice să se logheze cu user şi
parolă, să vadă stocurile existente, condiţiile
comerciale, să plaseze comenzi, să îşi urmărească
statusul acestora, să îşi vadă soldurile şi situaţia
plăţilor. Practic o parte din relaţiile cu clienţii
realizate prin agenţi de vânzări sau call center se
pot muta în online, reducând astfel costuri şi timp
alocat.
• Strategie de business digital pentru următoarele
12 luni (Workshop Online de ½ zi + pachet online
branding – logo şi elemente grafice de bază)
• Website de tip one-pager pe platforma
Wordpress
• Setare sau Upgrade şi plan de conţinut social
media pentru 3 platforme la alegere (LinkedIn,
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc)
• Bonus: Setare Hubspot CRM gratuit, Videoclip de
prezentare a afacerii (max 2 minute)
Include:
• 1 Workshop de ½ zi pentru stabilirea strategiei
de comunicare: obiective, oportunităţi de piaţă,
analiză comportament achiziţie persoane de
decizie vizate, analiză competitivă, plan de
comunicare
• Audit Social Media – upgrade conturi actuale
pentru maximum 3 platforme la alegere (LinkedIn,
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc)
• Consultanţă selectare şi implementare tool de
automatizare de marketing
• Campanie de generare de lead-uri prin LinkedIn
(setare şi A/B Testing timp de o lună)
Consultanţii seniori de marketing ai NNC Services
oferă gratuit câte o oră de consultanţă pentru
toate companiile afectate de contextul actual. În
cadrul sesiunii veţi primi sugestii concrete de
activităţi de marketing pe care compania dvs le
poate aborda acum pentru a genera noi clienţi.

Next IT Solutions
www.nextisolutions.ro
razvan.hiru@
nextisolutions.ro
0756 084 848

NNC Services
www.nnc-services.com
office@nnc-services.com
0753 088 269
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Strategie de
marketing
online

WEBSITE
Refresh

Social Media
Management

Strategie de
promovare
online pe timp
de criză

Evaluarea strategiei curente, identificarea şi
selectarea tacticilor relevante pe termen scurt şi
mediu printr-o abordare adaptată la nevoile
actuale ale clienţilor companiei.
Recomandări de eficientizare şi sugestii privind
investiţiile necesare în îmbunătăţirea prezenţei
online.
Soluţii de transformare digitală: adresarea nevoilor
imediate ale companiei pentru a deveni
operaţională online.
Raport de audit al website-ului companiei şi
recomandări de optimizare.
Actualizarea conţinutului website-ului: consultanţă
în adaptarea strategiei de conţinut şi copywriting
(creare articole de blog, conţinut pagini website).
Reconfigurarea ofertelor de produse şi servicii în
linie cu nevoile imediate şi promovarea lor pe
website.
Adăugarea funcţionalităţilor de blog şi ecommerce şi integrarea lor pentru preluarea facilă
a comenzilor online.
Actualizarea prezenţei şi conţinutului pe paginile
de brand din social media şi menţinerea
comunicării constante cu comunităţile de fani.
Calendar editorial lunar cu accent pe beneficiile şi
valoarea adăugată pe care un brand o are în relaţia
cu clienţii săi.
Adaptarea tone-of-voice în politica editorială,
publicarea de conţinut care inspiră şi oferă sfaturi
practice publicului ţintă
Concept campanii online adaptat perioadei de
criză cu priorităţi specifice de consum:
identificarea oportunităţilor de promovare pe
canale relevante pentru publicul ţintă, simularea
bugetului investiţiei în publicitate (media plan) şi
rapoarte customizate de evaluare şi analiză a
performanţelor campaniilor. Creaţie asseturi
necesare în promovare: Landing Pages, filme de
prezentare, bannere statice şi dinamice, mesaje
advertoriale adaptate pe fiecare canal: Google,
Facebook, LinkedIn pentru a acoperi cât mai bine
atât zona de creştere a încrederii în brand, cât şi
obiectivul de generare vânzări/ leaduri.

Online Hub
www.onlinehub.ro
office@onlinehub.ro
0770 231 138
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Pluriva ERP este o aplicatie integrată flexibilă de
gestiune a afacerii, care se adaptează pe nevoile
Pluriva ERP specifice ale unei companii românesti, pastrând
tot ceea ce îi da valoare şi optimizând procesele
consumatoare de timp si resurse.

Pluriva HCM

PROVA NOV Microsoft
Dynamics 365
Business
Central Boltrics 3PL

SoftManager
CRM

Elite Education

PLURIVA
www.pluriva.com
Allen Nedelcu
Pluriva HCM (Human Capital Management) este un allen.nedelcu@pluriva.co
soft de resurse umane performant, conceput
0729 290 768
pentru departamentele de HR&Payroll si dezvoltat Bogdan Mireanu
de o companie 100% românească. Cu ajutorul HR
bogdan.mireanu@pluriva
Pluriva HCM departamentele de HR au avantajul
.com
de a utiliza unul dintre primele soft-uri de resurse
0726 327 206
umane livrat pe o platformă online, ce poate fi
accesat atât de pe desktop, cât şi de pe mobil sau
tabletă.
Indiferent de specificul afacerii din domeniul
logistic, digitalizarea proceselor şi fluxurilor de
informaţii devine critică.
PROVA NOV
Nu doar afacerea dumneavoastră, ci şi cele ale
www.prova-nov.ro
clienţilor depind de soluţiile IT utilizate.
office@prova-nov.ro
Boltrics a dezvoltat un software standard de
031 005 01 33
ramură, bazat pe puterea platformei Microsoft
Dynamics 365 Business Central.
Ajută antreprenorii să gestioneze eficient și rapid
procesele, să crească profitabilitatea și să rămână
SOFT MANAGER
conectați la cerințele clienților lor. Soluţia poate fi www.softmanager.ro
integrată cu aplicaţiile existente şi contribuie la
arthur@softmanager.ro
creşterea vânzărilor, a productivităţii,
0743 608 751
îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii si partenerii,
luarea deciziilor pe baza datelor.
REPORTING CENTER
contact@reportingcenter.
Platformă de educaţie online pentru şcolile publice
ro
prin intermediul căreia profesorii de gimnaziu pot
0722 435 803
încărca lecţii (în format video sau pdf) şi teste grilă,
iar elevii le pot parcurge.
www.elite-education.ro

Adresată antreprenorilor care conduc o afacere
bazate pe abonament, platforma RoSaaS
RoSaaS interpretează comportamentul clienţilor şi oferă
predicţii pentru veniturile lunare recurente
provenite din abonamente.
Elite Reporting Platform se adresează instituţiilor
financiare nebancare (IFN) şi automatizează
Elite Reporting raportările pe care acestea le transmit către
Platform instituţiile statului (BNR, Ministerul de Finanţe,
ANAF, Biroul de Credit etc.).

www.rosaas.ai

www.raportari-ifn.ro
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Aplicaţie elearning

Pachet de
programe de
tip ERP
WinMENTOR
ENTERPRISE
(WME), cu
tehnologie DB
PostgreSQL

Vision BIDS –
Business
Intelligence
Discovery
Solution

Sales Partner

Prezenţă online

Procese interne
prin platforme
Cloud

Aplicaţie e-learing interactivă pentru trainingul
angajaţilor şi urmărirea performanţelor acestora.
Platforma se accesează uşor din web browser, este
intuitivă şi are încorporată un modul de joc virtual
şi un modul arenă unde se pot disputa întreceri
între cursanţi.
Suita ERP WME primeşte o nouă tehnologie de
administrare a bazelor de date, PostgeSQL.
Avantaje: prin comparaţie cu soluţia sub
tehnologie Oracle, WME sub PostgreSQL
garantează identitatea 100% cu funcţionalităţile
actuale ale WME, dar la un preţ considerabil redus,
deoarece licenţele PostgreSQL sunt gratuite
(tehnologie open source), iar suportul noii
tehnologii este minimal.
Vision BIDS este o soluţie de management al
performanţei, care ajuta companiile în timp real să
transforme datele din diverse surse, în avantaje
competitive, integrabil cu soluţii ERP, CRM, WMS,
eCommerce. Rezultate: îmbunătăţirea marjei,
eficientizarea unor costuri, acces instant la
rapoarte, timp sporit de reacţie, pentru decizii de
business proactive, 100% claritate asupra
business-ului.
Este o platformă CRM end-to-end, care tratează
procesul de vânzare de la colectarea şi calificarea
lead-ului, GDPR, ofertarea personalizată sau
automată, generarea documentelor, fluxul
financiar şi integrarea politicii comerciale etc.
Rezultate: de 3 ori mai multe oferte, flux complet
de vânzare în 3 minute, îmbunătăţirea marjei cu
până la 7%, timp de prelucrare comenzi redus cu
până la 30%, raportare şi claritate 100%.
Propune următoarele activităţi:
 Dezvoltare strategie prezenta şi promovare
online
 Realizare şi administrare Pagina Facebook şi
Magazin online
 Realizare campanii promovare online:
Facebook şi Google AdWords
Platforma Cloud pentru management integrat şi
eficient:
SocrateCloud ERP https://www.bitsoftware.eu/software-erpromania-2/
WebArk Consulting este partener BIT Software de
6 ani https://www.bitsoftware.eu/parteneribitsoftware/
 Analiza şi optimizare procese
 Implementare Order Management şi Stock
Control, integrat cu Magazinul online

SoftGalaxy International
Anamaria.popa@
softgalaxy.ro
0729 668 521

TH JUNIOR
portal.winmentor.ro
Radu Danaila
radud@winmentor.ro
0232 217 260, int. 120
0748 303 290

UNIT VISION
www.unitvision.ro
felicia.barsan@unitvision.
ro
0757 032 304

WebArk Consulting
www.webark.ro
sever.calit@webark.ro
0723 336 146
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Implementare Customer Service
Implementare Facturare şi Project
Management pentru servicii profesionale
 Implementare Management Financiar şi
Contabilitate
Platforma Cloud pentru servicii de bază: email,
storage, calendar, video calls Google Suite
https://gsuite.google.com
 Analiza organizare internă şi cerinţe
Infrastructură
pentru servicii de bază
Cloud
 Implementare servicii Cloud pentru: email,
storage, calendar, video calls
 Administrare servicii infrastructura Cloud

12

