SVAP

2025

Soluţia integrată de digitalizare a companiei
și de gestiune completă a afacerilor,
100% adaptată cerinţelor de business şi legislative

Societatea modernă se digitalizează din ce
în ce mai rapid, iar această transformare
acoperă domenii din ce în ce mai întinse.
Vă invităm să luați parte la transformarea
digitală cu SVAP2025 – noul ERP lansat în 2021
de SIMAVI.
SVAP2025 este sistemul ERP competitiv la nivel
internaţional, ce oferă companiilor un control
integrat al activităţii şi proceselor de business, în
deplină concordanţă cu reglementările legislative
naţionale.
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CE ADUCE NOU
SOLUȚIA NOASTRĂ DE DIGITALIZARE?
Gestionarea documentelor solicită cel mai mare efort
de operare manuală într-o instituție. De aceea,
economia generată prin introducerea componentei de
digitalizare ROBOSVAP, ce conține pachetul de
Roboți-asistenți dezvoltați în 2021, este semnificativă:
-

94% economie de timp prin automatizarea

operațiunilor cu furnizorii
-

90% economie de timp prin automatizarea

extraselor bancare.

Noul ERP are:
›

componenta de digitalizare ROBOSVAP, ce include pachetul de Roboți-asistenți, care extrag și
prelucrează datele din documente, apoi introduc datele extrase automat în interfața sistemului ERP;

›

noi funcționalități pentru sporirea securității și a controlului utilizatorilor;

›

interfață îmbunătățită și rapoarte noi;

›

functionalități noi aferente componentelor de business (cum ar fi ordinul de plată multiplu electronic
sau modulul nou pentru inventariere ce are posibilitatea utilizării codurilor de bare/QR);

›

actualizări în pas cu legislația (bilanț și anexe, declarații fiscale precum D300, D390, D394, D112 sau noua
raportare SAF-T).

Ca inovație absolută, Roboții-asistenți dezvoltați de noi
se

bazează

pe

platforma

UiPath

și

acoperă

documentele folosite în cadrul Departamentelor
Financiare (facturi, extrase bancare etc) și pot fi extinși
la

orice

alt

document

și

flux

operațional:

financiar-contabil (stocuri, producție), administrativ /
HR (foi de pontaj, calcul salarial, formulare, cereri etc),
operațional (avize deplasare teren etc).
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ATENȚIE!

ROBOSVAP se poate implementa
și pe orice altă soluție ERP.

Soluţia completă pentru
managementul competitiv
al companiilor
Datorită structurii modulare şi a funcţionalităţilor
complexe, SVAP2025 acoperă toate activităţile din

100% adaptată
fiecărei companii

cadrul unei companii şi asigură gestionarea resurselor,
automatizarea fluxurilor de date şi reproiectarea

Având un grad înalt de personalizare şi fiind proiectat

fluxurilor informatice, consistenţa şi coerenţa datelor,

după standarde de ultimă generaţie, SVAP2025 se

precum şi regăsirea şi raportarea rapidă a informaţiilor.

adaptează specificului fiecărei companii, contribuie
semnificativ la eficientizarea activităţii şi oferă control
total şi o imagine completă asupra întregii afaceri.

SVAP2025 este un produs informatic
de tip ERP modern, ce înglobează
funcționalitățile SIVECO Applications
(un ERP folosit de sute de companii
românești), aducând îmbunătățiri
semnificative, în pas cu legislația
actuală și nevoile curente ale
companiilor.

AVANTAJELE SVAP2025
›

Sistem ERP localizat în România în mod nativ și 100% adaptat legislației naționale;

›

Digitalizarea și eficientizarea proceselor operaționale;

›

Reducerea costurilor operaționale (directe și indirecte);

›

Creșterea calității profesionale a angajaților, care devin „consilieri de încredere” ;

›

Informații și analize în timp real.
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CINE SUNTEM NOI
Compania Software Imagination & Vision (SIMAVI) este specializată în implementarea de proiecte informatice
complexe de digitalizare. Portofoliul nostru cuprinde soluții informatice care acoperă întregul spectru de nevoi ale
oricărei organizatii, fie aparţinând managementului privat, fie aparţinând managementului public.

Pe lângă SVAP2025, vă punem la dispoziție:

-

eLearning Platforme de instruire și cursuri
digitale în format multimedia;

-

GIS
Sistemul Informațional Geografic SIVGIS;

-

Portal
pentru interacțiunea cu comunitățile.
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COMPONENTELE SISTEMULUI INTEGRAT SVAP2025
Acoperire 360o a tuturor activităţilor companiilor din cele mai diverse domenii de
activitate: Comerţ, Producţie, Utilităţi, Energie, Petrol şi gaze, Transporturi,
Financiar-Bancar.

Managementul
Deșeurilor

Managementul
Activității de
Laborator

Managementul
Mentenanței

Managementul
Vânzărilor Retail

Managementul
Vânzărilor

ArhivManager

SIVADOC

Sistemul

Managementul
Facturării de
Utilități

Managementul
Activităților de
Exploatare

Managementul
Vanzărilor de
Energie Electrică

Managementul
Tarifelor

Managementul
Angajamentelor
Bugetare
(ALOP)

Managementul
Mijloacelor Fixe

Managementul
Litigiilor

informatic

integrat

are

Managementul
Performanței

(Employee Self Service)

Managementul
Service-ului și
Garanțiilor

Consumuri
Utilități

Managementul
Mentenanței
pentru Terți

Managementul
Achizițiilor
Publice

Managementul
Producției

Managementul
Serviciilor

Modul de
Acces Online la
Informații
Angajați

Managementul
Resurselor
Umane

Managementul
Salarizării

Managementul
Clienților și
Furnizorilor

Planificarea
Comenzilor
de Producție,
Planificarea
Resurselor Materiale
și Umane

Managementul
Bugetelor

Managementul
Serviciilor de
Exploatare
Portuară

Managementul
Taxării Serviciilor
Aeroportuare

Managementul
Debitelor

Managementul
FinanciarContabil

Managementul
Energetic

Managementul
Transporturilor

Managementul
Formularelor cu
Regim Special

Managementul
Achizițiilor

Managementul
Financiar al
Proiectelor

Managementul
Stocurilor

Managementul
Contractelor

SVAP2025

Definirea
Companiei/
Organizației

Managementul
Avansurilor și
Garanțiilor

Managementul
Contabilității
de Gestiune

Managementul
Obiectelor de
Inventar

Control
Financiar
Intern

Tablou de
Bord (SBA)

Managementul
Investițiilor

Managementul
Fluxurilor de
Numerar

Managementul
Activităților de
Service Auto

Registrul
Agricol

Managementul
Plăților
Subvenționate
din Bugetul
Național

Managementul
Platilor
pe Beneficiari
din Schemele
Europene

Managementul
Activelor

ROBOSVAP

o

Arhitectura funcțională este modulară, de tip fagure,

arhitectură modernă bazată pe tehnologii web și poate

bazată pe componente de business cu un nivel ridicat

fi instalat la sediul organizației sau în Cloud

de integrare ce permite personalizarea soluției

public/privat.

achiziționate.

Acum, SVAP2025 are o nouă caracteristică atractivă
și care se aliniază trendului actual:

Digitalizarea
Componentele SVAP2025 conţin un sistem de parametrizare şi configurare,
fiind proiectate astfel încât modificările legislative sau organizatorice care intervin
să fie operabile cu eforturi minime.
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COMPONENTE CARE ACOPERĂ
ACTIVITĂŢILE DE MANAGEMENT
AL RESURSELOR PENTRU ORGANIZAȚII
Definirea Companiei / Organizației
Asigură definirea structurii organizaţiei în conformitate cu situaţia reală, în
vederea utilizării acestor informaţii de către toate componentele sistemului
integrat.

Funcţionalităţi:
›

definirea unităţilor organizatorice în structura
ierarhică, descrierea, localizarea şi structura
acestora, ca suport pentru obţinerea informaţiilor
cu numeroase detalii specifice;
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›

functionalități

multiple

pentru

asigurarea

securității sistemului și controlului utilizatorilor.

Managementul Financiar-Contabil
Flexibilitate în gestionarea proceselor financiar-contabile și suport pentru
simplificarea activităţilor personalului de specialitate, permiţând utilizatorului să
ajungă ușor la informaţia critică, să obţină rezultatele în forma dorită și să ia
decizia corectă la momentul potrivit.

Funcţionalităţi:
›

gestiunea completă a planului de conturi, inclusiv

›

definirea de contări implicite și generarea

definirea şi adăugarea de conturi contabile pe

automată a notelor contabile pentru toate tipurile

niveluri;

de documente primare primite sau emise,
operațiuni de casă, bancă, deconturi cu salariații,

›

înregistrarea cronologică a tuturor documentelor

amortizarea mijloacelor fixe sau orice alt tip de

primare care determină mişcări în cadrul

notă contabilă, obţinerea şi vizualizarea balanţei

instituţiei, inclusiv: emiterea facturii electronice,

conturilor, ori de câte ori este necesar;

încasări prin mijloace moderne: POS, Debit direct,
scanare cod de bare;

›

închideri de perioade contabile și configurarea și
generarea tututor declarațiilor solicitate de

›

definirea şi urmărirea indicatorilor financiari;

›

rapoarte sintetice și analitice flexibile, utilizând
criterii de selecție diverse;

autorități;

›

integrări cu servicii Web publice puse la dispoziție
de autorități, precum: ANAF, BNR, VIES.
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ROBOSVAP
Roboții-asistenți realizează activități de extragere și prelucrare a datelor din
documente, precum și introducerea automată în interfața sistemului informatic
SVAP2025 a datelor extrase, având următoarele capabilități:
›

Predefinire șabloane;

›

Verificare rezultate cu chei de validare;

›

Extragere date (OCR) din documentele financiare-

›

Introducere date direct în interfața aplicației,

peste 90% procentaj de succes;

›

Procesarea și prelucrarea datelor din documente;
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utilizând componentele SVAP2025.

Managementul Mijloacelor Fixe
şi Managementul Obiectelor de Inventar
Gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar, asigurând calculul automat
al amortizării și deprecierii şi oferind utilizatorului informaţii în timp real despre
starea mijloacelor fixe şi operaţiile executate asupra lor de-a lungul timpului.

Funcţionalităţi:
›

definirea mijloacelor fixe și a obiectelor de

›

generarea notelor contabile aferente;

›

actualizarea valorii mijloacelor fixe şi păstrarea

inventar;

›

›

înregistrarea și urmărirea operaţiilor care pot fi

istoricului prin calculul automat al amortizării

executate asupra unui mijloc fix pe întreaga

mijloacelor fixe utilizând următoarele variante

durată de utilizare;

posibile: contabilă, fiscală, IFRS;

evidenţa completă a obiectelor de inventar în

›

inventariere (coduri de bare / coduri QR).

folosinţă, cu toate operațiunile;
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Managementul Stocurilor
Asigură o imagine globală a situaţiei stocului pe perioade definite, precum şi
managementul cantitativ şi calitativ al stocului, detaliat până la nivelul locaţiei,
cu modelarea proceselor specifice organizaţiei.

Funcţionalităţi:
›

amplasarea volumetrică a materialelor în stoc şi

›

regăsirea lor, calculul amplasării în locaţii în

managementul datelor de intrare în stoc, expirare
şi garanţie;

funcţie de loturi şi volum;

›
›

controlul automat al nivelului stocului, cu
generarea automată a cererilor de achiziţie;
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generarea automată sau la cerere a documentelor
contabile.

Managementul Achiziţiilor
Acoperă şi dinamizează întregul flux
al proceselor de achiziţie din cadrul
organizaţiilor, asigurând controlul
proceselor de aprovizionare, precum
şi analiza achiziţiilor şi a istoricului
acestora.

Funcţionalităţi:
›

›

emiterea comenzilor spre furnizor şi urmărirea
comenzilor;

Managementul Contractelor

analiza ofertelor de la furnizori în vederea selecţiei

Definirea și urmărirea contractelor de
aprovizionare şi desfacere, din faza de
negociere până la închiderea sau
rezilierea contractului.

ofertei cu cel mai bun raport calitate/preţ;

›

istoricul furnizorilor;

›

analiza achiziţiilor folosind cererile de ofertă,
ofertele furnizorilor, istoricul comenzilor şi
valorile realizate faţă de buget.

Funcţionalităţi:
›

definirea şi configurarea dinamică a tipurilor de
contracte si a clauzelor contractuale;

›

tipărirea contractelor și a actelor adiționale direct
din aplicaţie prin configurarea de template-uri
generate dinamic, în funcţie de contract şi client;

›

controlul situaţiilor speciale (abateri de preţ/tarif,
încetarea plăţilor sau restricţionarea lor pe
contract);

›

avertizare prin e-mail cu privire la scadenţele
livrărilor, facturării, plăţilor.
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Managementul Investiţiilor
Controlul procedurilor de achiziţii,
evidenţa planurilor de investiţii și a
obiectivelor acestora după tipul
investiţiei şi sursa de finanţare.

Funcţionalităţi:
›

definirea și urmărirea planurilor de investiții,
reparații și achiziție utilaje pe obiective și surse de
finanțare;

Managementul
Contabilităţii de Gestiune

›

Produs performant care, prin
interacţiunea foarte strânsă cu
celelalte componente ale sistemului,
realizează gestionarea și controlul
costurilor.

colectarea cheltuielilor directe, indirecte şi
generale pe articole de calculaţie şi pe elemente
de cheltuială;

›

colectarea costurilor și veniturilor pe tipuri de
elemente;

›

definirea și configurarea mai multor tipuri de chei
de

repartizare

și

mecanisme

diferite

decontare;

›

execuția repartizărilor și stabilirea rezultatelor.
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contractare;

›

urmărirea contractelor de execuție a lucrărilor de
investiție, de reparații capitale și de achiziție
utilaje;

›

definirea și urmărirea categoriilor de lucrări pe
obiecte din cadrul obiectivelor din plan.

Funcţionalităţi:
›

definirea și urmărirea procedurilor de achiziție și

de

Managementul Transporturilor
Gestionează şi urmăreşte activitatea mijloacelor de transport, prin interacţiunea
directă cu componenta de Management al Mijloacelor Fixe.

Funcţionalităţi:
›

gestionarea operativă a mijloacelor de transport;

›

realizarea calculului foilor de parcurs pe baza
coeficienţilor

›

›

definiţi,

a

caracteristicilor

evidenţa şi urmărirea mijloacelor de transport

mijloacelor de transport, a tipurilor de localizări şi

(localizare, documente de transport);

a condiţiilor de drum;

gestionarea resurselor pentru mijloacele de
transport;

›

repartizarea salariaţilor pe mijloace de transport
şi urmărirea activităţii acestora pe schimburi.
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Managementul
Fluxurilor de Numerar
Gestiunea
și
controlul
disponibilităţilor bănești, cu efecte
benefice asupra veniturilor, datorită
programării plăţilor și încasărilor.

Funcţionalităţi:
›

analiza cash-flow-ului şi evidenţierea tendinţelor;

›

urmărirea în orice moment a valorilor indicatorilor
de interes;

›

realizarea de analize de tip „Ce se întâmplă dacă?“;

›

prognozarea evoluţiei indicatorilor analizaţi pe
perioade de timp stabilite de utilizator, prognoză
ce va ţine cont de datele istorice existente în
sistem;

›

cunoașterea situaţiei relaţiilor financiare cu
clienţii, furnizorii, partenerii de afaceri.

Managementul Debitelor
Oferă suportul informaţional pentru
gestionarea creanţelor cu terţii,
asigurând derularea eficientă a
procedurilor de recuperare.

Funcţionalităţi:
›

gestionarea

suspiciunilor

de

neregulă

premergătoare titlurilor de creanţă;

›

gestionarea titlurilor de creanţă cu toate
informaţiile aferente;
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›

calculul penalităţilor/majorărilor de întârziere;

›

soluţionarea contestaţiilor;

›

recuperarea creanţelor.

Soluția de management al documentelor
și fluxurilor de lucru - SIVADOC
Beneficiarii direcţi ai soluției vor fi în egală măsură

Sistemul de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de

organizaţia

eficienţei

lucru SIVADOC oferă o platformă comună care unifică

operaţionale şi scăderea costurilor de procesare a

procesele şi informaţia, în scopul fluidizării circuitului

documentelor, dar şi clienţii acesteia, care vor fi

documentelor, facilitării accesului la informaţii, dar,

beneficia de servicii eficiente şi comunicare mai bună.

totodată,

în

sine,

prin

creşterea

şi

al

protejării

împotriva

accesului

neautorizat.

Sistemul SIVADOC
asigură următoarele functionalități:
›

Registratura electronică;

›

scanarea documentelor în format tipărit;

›

managementul documentelor de uz curent - indexare, versionare, generare pe baza şabloanelor standard,
procesare pe flux, control al accesului, mecanisme de regăsire;

›

managementul documentelor din arhiva organizaţiei – digitizare, indexare, mecanisme de regăsire si motoare
de căutare rapidă a documentelor, interval de păstrare;

›

managementul fluxurilor de lucru şi urmărirea activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei;

›

mecanisme de asigurare a securităţii accesului la informaţii;

›

importul din sisteme de poştă electronică;

›

preluarea informaţiilor din alte sisteme informatice.
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Soluția de Arhivare electronică
Modulul de Arhivare Electronică asigură gestiunea electronică a procesului de arhivare, conceput pentru a păstra
documentele într-o ordine bine stabilită, conform cerinţelor companiei. Modulul gestionează electronic întregul
proces de arhivare, de la realizarea inventarului arhivistic şi până la gestiunea documentelor fizice aflate în depozite.
În componenţa aplicației softului intră două module, care pot funcţiona separat sau integrat:

Gestiunea Arhivei

Evidenţa Documentelor

›

Dezvoltă structura depozitului fizic;

›

Realizează inventarul arhivistic;

›

Depozitul virtual se mapează cu varianta

›

Fiecare

depozitului

fizic

în

care

sunt

arhivate

capată

număr

propriu

de

identificare, eficientizând astfel procesul de

documentele;

›

dosar

căutare ulterioară;

›

Calculează spaţiul disponibil în depozit;

Dosarele

pot

fi

etichetate

cu

etichete

personalizate;

›

Permută dosarele între cutii şi locaţii cu ajutorul

›

cititorului de coduri de bare;

Generează rapoarte a căror structură este
personalizată;

›

Gestionează extragerea documentor aflate în

›

depozit;

Se pot adăuga imagini scanate pentru fiecare
dosar.

›

Generează

automat

procese

verbale

de

intrare-ieșire şi selectionare pentru documentele
extrase sau depuse în arhivă.
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COMPONENTE PENTRU
GESTIONAREA RESURSELOR UMANE
Managementul Resurselor Umane
şi Managementul Salarizării Personalului
Reducerea costurilor şi eficientizarea activităţilor prin modelarea automată a
proceselor financiare şi operaţionale, oferind suport informaţional pentru
analiză financiară, previziuni şi decizii.

Funcţionalităţi:
›

gestionarea integrată a tuturor informaţiilor de

›

interes referitoare la angajaţi;

›

evidenţa

salariaţilor,

cu

odihnă și a vechimii in muncă și în instituție;

numeroase

detalii

›

personale şi profesionale;

›

evidenţa

şi

›

participarea

gestionarea tuturor tipurilor de contracte de
muncă;

efectuarea tuturor calculelor în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi înregistrarea oricărei

angajaţilor la cursurile de pregătire profesională;

›

gestiunea completă a pontajului, concediilor,
sporurilor și primelor, contribuțiilor și taxelor;

selecţia şi recrutarea personalului, monitorizarea
performanţelor,

evidența și calculul drepturilor de concediu de

modificări fără a afecta lunile precedente;

›

generarea Declarației 112 conform legislației în
vigoare, la zi dar și în format istoric (rectificative).
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Modul de Acces On-line
la Informaţii Angajaţi (Employee Self-Service)
Modulul Employee Self-Service furnizează utilizatorilor modalităţi eficiente de
gestionare a timpului de lucru, a pontajelor, a deplasărilor în interes de serviciu şi
a decontărilor.

Funcţionalităţi:
›

managementul detaliilor personale şi gestionarea
relaţiilor de muncă cu angajaţii;

›

gestiunea timpului de lucru şi a pontajelor,
vizualizarea în orice moment a pontajelor
înregistrate, înregistrarea de cereri privind

›

managementul abilităţilor, evaluărilor, cursurilor,

perioadele de absenţă şi urmărirea procesului de

posturilor şi evenimentelor;

aprobare a acestora.
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SOLUŢII PENTRU COMPANIILE DE UTILITĂŢI
Managementul
Facturării de Utilităţi
Administrarea
unor
volume
impresionante
de
facturi,
evidenţierea consumurilor pe fiecare
client în parte şi pe locaţie de consum.

Funcţionalităţi:
›

evidenţa tipurilor de utilităţi şi modalităţile de
calcul al consumurilor;

›

evidenţa tipurilor normativelor de consum şi
legătura cu contractele clienţilor;

›

planificarea citirilor consumurilor şi a facturării

Managementul Litigiilor
Oferă suportul informaţional pentru
gestionarea integrată a tuturor
informaţiilor referitoare la dosarele
juridice şi controlul eficient al
dosarelor pe tot parcursul derulării
acestora şi la nivelul fiecărei faze.

Funcţionalităţi:

clienţilor pe baza consumurilor determinate;

›
›

›

›

configurarea informaţiilor referitoare la dosarele

estimarea consumurilor pe baza consumurilor

juridice prin definirea nomenclatoarelor specifice

anterioare;

(categorii dosare juridice, tipuri de faze juridice);

generarea

datelor

de

facturare,

urmărirea

›

definirea fazelor aferente dosarelor juridice cu

acestora şi efectuarea corecţiilor şi a reglajelor,

gestionarea următoarelor informaţii: termene,

generarea facturilor de regularizare;

jurişti, soluţionare caz, instanţe;

încasarea

facturilor,

emiterea

şi

urmărirea

›

definirea dosarelor juridice;

›

închiderea dosarelor juridice;

›

generarea de rapoarte specifice în vederea

somaţiilor.

urmăririi dosarelor juridice pe întreg fluxul de
derulare.
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COMPONENTE DEDICATE
COMPANIILOR DE PRODUCŢIE
Managementul Producţiei
Creează premisele de profitabilitate pentru procesele de producţie, planifică
utilizarea optimă a resurselor pe baza previziunilor şi cererii de piaţă şi creşte
eficienţa proceselor, cu efecte asupra creşterii satisfacţiei beneficiarilor.
Componentă implementată cu succes în numeroase organizaţii, din diverse
industrii, de la producţia discretă la cea continuă, pe diferite modele de producţie.

Funcţionalităţi:
›

identificarea indicatorilor-cheie de performanţă;

›

calculul costurilor ante şi post producţie;

›

asigurarea

›

calculul automat al structurii optime de lansare în

informării

în

timp

real

asupra

indicatorilor operaţionali;

funcţie de cantităţile din comenzi şi informaţia
tehnologică;

›

trasabilitatea fiecărei componente din cadrul unui
produs finit;

›

generarea necesarului de materiale şi calculul
disponibilului de stoc.

›

realizarea rapidă a structurilor complexe de
produs, a versiunilor sau structurilor noi;
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Planificarea Comenzilor de Producţie,
a Resurselor Materiale şi Umane de Producţie (MRP II)
Instrument de planificare şi simulare a activităţilor de producţie, ce permite
dezvoltarea unei planificări detaliate a producţiei în conformitate cu achiziţia
planificată a materialelor, pentru obţinerea produselor finale la termenul
solicitat.

Funcţionalităţi:
›

MPS (Master Production Scheduling) – corelarea

›

CRP

(Capacity

Requirements

Planning)

-

planului de livrare cu producţia, pentru a

determină capacitatea de producţie necesară şi

determina ce produse, când şi în ce cantitate

încărcarea pentru realizarea comenzilor de

trebuie produse, în vederea optimizării utilizării

producţie rezultată din calculul de MRP, asistând

materialelor, manoperei şi echipamentelor şi a

astfel planificatorul în procesul decizional.

menţinerii nivelului stocului;

›

MRP (Material Requirements Planning) - corelarea
planului de aprovizionare cu producţia, pentru a
determina ce, când şi în ce cantitate trebuie
produs sau achiziţionat, la nivel de reper;
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Managementul
Mentenanţei
Asigură suportul informatic necesar
administrării
activităţii
de
mentenanţă, la baza căreia stă un
volum foarte mare de date şi
informaţii, care prin prelucrare
ordonată şi sistematizată pot fi
valorificate prin analize predefinite în
sistem.

Managementul
Mentenanţei pentru Terţi

Funcţionalităţi:
›

gestiunea tehnică a utilajelor din dotare şi
gestiunea financiară;

›

introducerea rapidă a datelor;

›

planificarea

activităţilor

de

mentenanţă,

a

resurselor umane şi materiale necesare;

›

Dedicată
companiilor
care
efectuează reparaţii şi întreţinere
pentru terţi, ca urmare a externalizării
activităţilor de reparaţii.

Funcţionalităţi:

emiterea şi urmărirea comenzilor de reparaţii
pentru

toate

tipurile

de

lucrări

efectuate

›

înregistrarea în baza de date a utilajelor terţilor pe
care compania le repară;

(planificate sau neplanificate).

›

înregistrarea programului de reparaţii primit de la
clienţi;

›

calcularea

veniturilor

planificate

pentru

o

perioadă dată (de exemplu, pentru anul următor)
pe baza programelor primite de la clienţi;

›

întocmirea

antecalculului

primite de la terţi.
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pentru

comenzile

Managementul Vânzărilor
Susţine activitatea de vânzare a
clienţilor din domenii diferite de
activitate
prin
managementul
eficient al comenzilor, livrărilor şi
facturărilor.

Funcţionalităţi:
›

analiza financiară a clienţilor;

›

managementul mijloacelor de transport implicate
în livrările către clienţi;

›

generarea automată a documentelor de livrare şi
facturare;

›

gestionarea automată a tipurilor de livrare pe baza
listelor de preţuri.

Managementul Tarifelor
Gestionarea tarifelor pentru
produsele şi serviciile companiilor.

Funcţionalităţi:
›

definirea şi menţinerea listelor de preţuri;

›

istoricul preţurilor;

›

definirea tarifelor diferenţiate, în funcţie de
anumite criterii.
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SOLUȚII PENTRU TRANSPORTUL AUTO,
AERIAN SAU NAVAL
Managementul Taxării
Serviciilor Aeroportuare
Optimizarea activităţii de urmărire şi
taxare a serviciilor aeroportuare prin
acoperirea şi gestionarea întregului
flux de taxare, reducerea timpului de
întocmire a fişelor de taxare şi
urmărirea în timp real a stadiului
acestora.

Funcţionalităţi:
›

definirea tuturor aeroporturilor pe care se

Componenta Service Auto
Gestionează activităţile şi operaţiile
specifice flotelor sau service-urilor
auto.

desfășoară zboruri şi colectarea datelor privind
zborurile și aeronavele deservite;

›

taxarea şi facturarea serviciilor şi produselor
conform contractelor sau listelor de preţuri;

›

emiterea de rapoarte specifice şi rapoarte

Funcţionalităţi:
›

gestionarea tuturor autoturismelor;

›

definirea şi detalierea operaţiilor care se pot
realiza în service;

statistice.

›

gestionarea rampelor;

›

realizarea devizelor estimative pe baza operaţiilor
şi pieselor necesare;

›

gestionarea garanţiilor oferite pentru piesele de
schimb, precum şi pentru autoturisme.
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Managementul Activităţilor de Exploatare Portuară
Gestionarea activităţii specifice de operare portuară a mărfurilor şi eficientizarea
activităţii de desfacere prin administrarea corelată a activităţilor de producţie şi
vânzare, corelarea directă a facturării cu aspectele cantitative şi calitative ale
prestaţiilor şi creşterea operativităţii calculului depozitării şi a calculului de
penalităţi.

Funcţionalităţi:
›

introducerea operaţiunilor de descărcare şi

›

expediere a mărfurilor împreună cu date
referitoare

la

mijloacele

de

regularizarea rezultatului activităţii de descărcare
raportat la rata de descărcare stabilită contractual;

transport,

echipamentele şi locaţiile de depozitare implicate,

›

generarea rapoartelor specifice şi indicatorilor

şi cu datele referitoare la derularea în timp a

sintetici ai activităţii de operare portuară, calculaţi

fazelor de descărcare/incărcare;

la nivelul subunităţilor organizatorice şi al
utilajelor implicate.
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SOLUȚII SIMAVI INTEGRATE NATIV CU SVAP2025
Soluţia de Business Intelligence SIVECO Business Analyzer
- Tablou de Bord (SBA)
Sistem Informatic de Management flexibil şi performant care monitorizează și
corelează toate nivelele activităţii companiei, pentru prelucrarea analitică și
sintetică a datelor în timp real.

Funcţionalităţi:
›

Accesul on-line și pe mobil al managementului;

›

Modalitate flexibilă de aranjare în pagina de
analiză a informațiilor de interes;

›

Definirea și analiza indicatorilor de orice tip;

›
›

Preluarea datelor din multiple surse de date;

›

Crearea de rapoarte în mod dinamic;

Modelarea oricăror procese de business și fluxuri
de documente specifice;

›

Urmărirea evoluției de-a lungul unei perioade de
timp.

›

Reprezentare grafică sau tabelară a datelor, în
funcţie de opţiunea utilizatorului;
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ECOSUNT Managementul Deşeurilor
O soluție web uşor de utilizat, proiectată pentru a susţine activitatea de gestiune
a deşeurilor, permițând evaluarea situației și a obiectivelor firmei la orice
moment.

Funcţionalităţi:
›

Evidența intrărilor de deșeuri prin generare sau
colectare;

›

Gestiunea trasabilității deșeurilor de la intrare și
până la valorificare/eliminare;

›

Gestiunea operatorilor de salubritate;

›

Gestionarea complexă a principalelor procese de
prelucrare a deșeurilor:

o

Procesul tehnologic de tratare: deșeuri tratate, substanțe adăugate pentru tratare, operații efectuate,
instalații folosite, deșeuri/produse rezultate ;

o

Procesul tehnologic de valorificare: operațiile efectuate, agentul economic care realizează valorificarea;

o

Procesul tehnologic de eliminare: operațiile efectuate, agentul economic care realizează eliminarea:
situații de raportare – Prognoza (ambalaje, mașini, capacități de depozitare);

o

Depozitarea finală a deşeurilor: înregistrarea şi evidenţa autorizaţiei de funcţionare a depozitului de
deşeuri (amplasament, caracteristici, tip de deşeu), intrare deşeu, situaţii de raportare, generare
raportări către autorități, înregistrarea buletinelor de analiză laborator.

›

Gestiunea informațiilor legate de transportul
deşeurilor.
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ECOSUNT Managementul Activităţilor de Laborator
Asigură suportul informatic necesar activităţilor de laborator, prin gestionarea
aspectelor specifice acestora.

Funcţionalităţi:
›

înregistrarea probelor de la beneficiari;

›

înregistrarea reclamaţiilor legate de Raportul de
Încercări;

›

înregistrarea Comenzilor de analiză, generarea
Buletinului
Responsabilului

de

Analiză,
Analiză,

›

întocmirea

de

rapoarte

privind

clasificarea

înregistrarea

cantităţilor de probe rămase după analize, atât la

Raportului de încercări şi generarea acestuia, cu

nivel de Secţie/Serviciu, cât şi centralizat, la nivel

consemnarea rezultatelor analizelor;

de firmă.
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de

înregistrarea

REFERINŢE
1.500 de beneficiari ai soluţiilor noastre de tip Enterprise Application Suite, localizaţi
în România și în străinătate, incluzând instituții publice și companii private de referinţă
din diferite sectoare economice.
ADMINISTRAŢIE CENTRALĂ
Ministerul Afacerilor Externe
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare
Administrația Națională de Meteorologie
Autoritatea Electorală Permanentă
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Autoritatea Navală Română
Directoratul Național de Securitate Cibernetică
Autoritatea Naţională a Vămilor
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
Consiliul Județean Galați
CERCETARE - DEZVOLTARE
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în
Informatică, ICI București
FURNIZARE DE PRODUSE ȘI SERVICII
Meridian Grup
REMAT
Axes Software
IIRUC
COMPANII DE PRODUCŢIE ŞI/SAU DISTRIBUŢIE
S.N.Nuclearelectrica
AEROSTAR BACĂU
ERICSSON ANTENNA TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L.
DOBROGEA BISCUIT Constanţa
GENERAL TURBO
IAR Brasov
Kathrein Romania
ROHDE & SCHWARZ
SEVERNAV SA
UNICOM Group
UZTEL Ploieşti
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
COMPANII DE CONSTRUCŢII
Bouygues Romania
KRANZ EUROCENTER
PETROL Construct
TMUCB SA

COMPANII DE UTILITĂŢI
ACET Suceava
Apa CTTA Alba
Apa Serv Valea Jiului
Aquaserv Tulcea
Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila
COLTERM SA
Design Proiect
Gaz Est Vaslui
Gazmir Iași
Electrocentrale Constanța
Termocalor Pitești
Thermoenergy Bacău
URBAN
FURNIZARE DE PRODUSE ȘI SERVICII
MERIDIAN BUSINESS GRUP SRL
REMAT GROUP MANAGEMENT SRL
ROSAL
FLAVUS INVESTITII
Axes Software
IIRUC
BANKING
Raiffeisen Bank
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT
CEC Bank
SERVICII - AEROPORTUARE
Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara
SĂNĂTATE
Spitalul Clinic “Sfanta Maria” București
Medlife
Medeuropa
Spital Penitenciar București Rahova
Spitalul Județean de Urgență Ploiești
Spitalul de Pediatrie Ploiești
COMPANII PUBLICE
Agerpres
Administraţia Porturilor Maritime Constanţa
Centrul Roman pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
Universitatea Suceava

OIL & GAS
Black Sea Terminal SOCAR, Georgia
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