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• o infrastructură software, multi-modulara ce 
oferă suport de gestiune şi coordonare a 
diferitelor structuri şi procese din companie, 
în vederea realizării obiectivelor de afaceri

• planificarea celor 4 M: Man, Money, Machines  
si Materials

• un pachet care promite integrarea completă a 
tuturor informaţiilor din cadrul unei 
organizaţii 
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• Bazat pe arhitectura client-server, 3 tier

• Urmareste integrarea tuturor proceselor 
economice si optimizarea resurselor

• Permite analize complexe

• Integrare – prin comunicare: cod sursa, LAN, 
WAN, Internet, email, workflow, instrumente 
de configurare automata, protocoale, baze de 
date

• Functionalitate – automatizarea fluxurilor 
grupate in module si submodule



 Utilizeaza un SGBD (Oracle, DB2, Informix, MS 
SQL, SQL Base, Sybase)

 Setare initiala conform proceselor 
organizatiei

 Dezvoltat cu ajutorul instrumentelor CASE –
preia reguli si genereaza automat cod sursa 

=> consistenta aplicatiilor, min erori, 
standardizare functionala









 Open source ERP disponibile pe piata, printre 
ele se numara OpenERP, Openbravo, 
Compiere, Adempiere si altele.
◦ Avantaje: 

 costurile, 

 implementare usoara si rapida, 

 flexibilitatea,

 libertatea, 

 formarea usoara si support

◦ Dezavantaje: ???
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• Nomenclatoare (fişiere de bază)
• Contabilitate generală sau componenta financiar-

contabilă
• Încasări-plăţi
• Salarizare
• Resurse umane
• Imobilizări
• Planificarea producţie
• Urmărire producţie 
• Gestiune date tehnice
• Planificare necesar de materiale



• Planificare şi urmărire consumuri şi costuri
• Managementul proiectelor
• Stocuri
• Gestiunea depozitelor
• Aprovizionare (Furnizori).
• Vânzări
• Întreţinerea echipamentelor (mentenanţa)
• Transport (Logistică)
• Service/Servicii
• Analiza (Business Intelligence)
• Soluţii specifice  fiecărei industrii
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A. Decizia de implementare

B. Selectia celei mai potrivite solutii

C. Activitatile cuprinse in implementare

D. Strategii de implementare

E. Strategii de tranzitie



Set de criterii foarte precise de selecţie şi analiză 
comparativă :

• respectarea cadrului legal(national, european);

• posibilitatea operarii în monedă naţională, Euro şi 
lucrul facil cu alte valute;

• prelucrări în timp real;

• structura modulară a software-ului (etapizare);

• independenţa de platforma hardware;

• caracteristicile funcţionale;

• nivel înalt al securitaţii şi integritaţii datelor;

• minimizarea riscurilor, avantajele directe şi 
posibilitatea justificării clare a investiţiei.



• Decizie semistructurata

• Analiza celor mai adecvate criterii de selectie:

1. Dimensiunea afacerii şi amploarea proiectelor viitoare

2. Infrastructura tehnologica si necesarul de investiţii

3. Specificul activităţii desfăsurate (cazuri similare, verticale existente)

4. Gradul de dispersie geografică – implementare in cascada:

• un nivel superior corespunzător filialelor mari şi locaţiei principale, acoperit 
de aplicaţii puternice ERP (SAP, Oracle E-Business Suite)

• nivelul inferior acoperit de soluţii flexibile, la un cost scăzut de achiziţie şi 
întreţinere, destinate filialelor mici (ex. Scala, Siveco)

5. Structura aplicaţiilor existente : 

• redundanţa şi inconsistenţa datelor, 

• dificultatea accesului la BD, 

• fenomenele de izolare a datelor, 

• complexitatea deosebită a actualizărilor, 

• problemele de securitate şi de integritate a datelor,, 

• inflexibilitatea în faţă modificărilor curente 

• modelarea corectă a afacerii.



 Educarea managerilor şi acţionarilor

 Formarea echipei proiectului

 Analiza cerinţelor (de business)

 Planul de integrare al afacerii - cerinţele 
informaţionale stabilite cu specificaţiile funcţionale 
(curente şi pe termen lung)

 Stabilirea viziunii şi obiectivelor proiectului

 Pregătirea şi instruirea echipei proiectului 

 Studiul ofertei de soluţii ERP 

 Fezabilitatea economică a proiectului  (ROI)

 Cererea de oferta

 Evaluarea resurselor hardware (chestionare) 

 Vizitele de lucru ale furnizorilor ERP



 Demonstraţii ale soluţiilor software 

 Sesiunile de planificare anticipată (domeniul acoperit, 
timpul şi resursele necesare)

 Procesul de luare a deciziei

 Întocmirea şi semnarea contractului (individuale/ 
comun)

 Planificarea proiectului ( reevaluat, extins şi completat)

 Planificarea de detaliu (diagrama Gantt pe module)

 Activităţile de instruire ERP

 Configurarea aplicaţiilor (informatii desfasurare 
activitate)

 Stabilirea politicii de proiect (document cu procedurile 
formale pt tratarea conflictelor)

 Discutarea rapoartelor (selecţia date, ordonarea şi 
afişarea)





 Maparea funcţională –discuţii; vizualizarea modificărilor  şi a 
rezultatelor pe parcurs prin reprezentarea grafică a fluxurilor.

 Prototipizare şi testare- pachetul de programe acoperă harta 
funcţională schiţată?

 Modificarea şi adaptarea cerintelor extinderea caracteristicilor 
funcţionale ERP. 

 Conversia datelor – f sensibila INTEGRITATEA- manuala/ 
automata

 Planurile de urgenţa

 Documentaţia proiectului

 Instruirea utilizatorilor finali (pe zone functionale)

 Auditarea (preimplementare, implementare, 
postimplementare)

 Suportul postimplementare

 Instruirea continuă şi întreţinerea



Motivatie tehnica, operationala, strategica =>

a) Strategia cu riscuri minime (perioada extinsa)

b) Strategia de buget (buget minim)

c) Strategia Big Bang – rapida, costuri mici, 
conversie manuala a datelor

d) Strategia “cu forte proprii” – de la zero

e) Strategia “la cheie” = 1. cu resurse externe

f) Strategia de parteneriat 



a) Strategia integrala
◦ Completa; nerecomandata; multe resurse
◦ Pt implementari rapide, proiecte mici

b) Strategia pe faze (modulara sau
secventiala)
◦ Modulele pe rand, dureaza mult, risc redus
◦ Programe de interfata intre aplicatii vechi si noi
◦ Programe de conversie date

c) Strategia paralela
◦ Ambele sisteme functioneaza o perioada
◦ Riscuri minime, resurse maxime
◦ Daca este esentiala stabilitatea noului sistem
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 Informaţia este introdusă în sistem o singură 
dată într-o bază de date foarte complexă;

 Obligă la folosirea "celor mai bune practici" din 
industrie;

 Permite personalizări;

 Funcţionează pe o structură fiabilă de fişiere; 

 Furnizează funcţionalităţi pentru interacţiunea 
cu alte module; 

 Furnizează instrumente pentru interogări şi 
rapoarte ad-hoc.



1. Integrarea informaţiilor financiare

2. Integrarea informaţiilor corespunzătoare 
comenzii clientului

3. Standardizarea şi eficientizarea procesului 
de producţie

4. Reducerea stocurilor

5. Standardizarea  informaţiilor din Departam. 
Resurse umane



 “Costuri ascunse”

 TCO (Total Cost of Ownership) =
◦ costuri de analiză a afacerii, 

◦ costuri de personalizare a aplicaţiei, 

◦ licenţa modulelor,

◦ cerinţele tehnice ale aplicaţiei (licenţe de utilizatori, 
investiţii hard) 

◦ întreţinerea acesteia (armonizarea cu legislaţia locală, 
suport tehnic)

 Cost licente si configurari software aditional

 Costuri suplimentare rezultate din noi necesitati 
sau rezolvari la problemele clientului



 Instruirea

 Integrarea si testarea

 Conversia datelor

 Analiza datelor

 Consultanti ad-infinitum

 Specialistii

 Echipele de implementare

 Depresia post-ERP



 tratarea ERP ca pe un sistem software;

 lipsa implicării managerilor executivi (top-manageri);

 concentrarea eforturilor pe instalarea software-ului şi pe 
“invătarea ”acestuia;

 aşteptări nerealiste în  privinţa duratei de implementare;

 utilizarea sistemelor ERP pentru colectarea, prelucrarea 
datelor şi obţinerea informaţiilor;

 neimplicare şi neacceptare din partea utilizatorilor;

 implementări realizate de consultanţi şi specialişti externi;

 lipsa pregătirii psihologice corespunzătoare a utilizatorilor;

 comunicare defectoasă între membrii echipelor de proiect;

 proiectul nu a fost pregătit corespunzător ori resursele  
necesare dezvoltării sale au fost insuficiente.



 “By 2021, 70% of all new midmarket cloud 
ERP application projects for product-centric 
enterprises will be public cloud 
implementations.”

 “Through 2021, 65% of system integrators 
and resellers will be unable to train their 
teams in product functionality fast enough to 
keep up with ERP vendors’ product release 
cycles.”
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 Gartner Group: o strategie de afaceri, in 
care rezultatul final e optimizarea 
profitabilitatii, a venitului si a satisfactiei 
clientilor, prin:
◦ definirea de segmente de clienti, 
◦ dezvoltarea practicilor de multumire a clientilor
◦ implementarea de procese orientate catre client

 abordare "de ansamblu", care integrează 
procesele de primire de comenzi, de 
vânzare şi de service, care unifică şi 
coordonează toate canalele prin care 
clientul interacţionează cu firma; 

 acel "ceva" care are cel mai mult de a face 
cu satisfacţia clientului şi, de fapt, nu are 
nimic în comun cu tehnologia;



Reducerea costurilor Cresterea veniturilor 

Reducerea costurilor de achizitie Contractarea de noi clienti 

Reducerea pierderilor de clienti Vanzarea de produse aditionale 

clientilor existenti 

Cresterea loialitatii clientilor Cresterea dedicarii clientilor 

Cum ? Cum ? 

Asigurarea beneficiilor clientilor Cresterea probabilitatii de a 

cumpara 

Consolidarea relatiilor cu 

clientii profitabili 

Cresterea frecventei achizitiilor 

Crearea unei componente 

emotionale a contractelor 

Oferirea de valoare intr-o 

maniera personalizata 
 



 veniturile unei companii pot creste si prin:
◦ oferirea acelor servicii si produse de care clientii au 

nevoie
◦ oferirea de service clienti imbunatatit
◦ cross-selling si up-selling 
◦ incheierea mai rapida a acordurilor

 Nu e suficienta instalarea software 
◦ sa clarifice care sunt clientii si care este valoarea

acestora
◦ sa determine care sunt nevoile clientilor si care sunt 

cele mai bune solutii pentru intampinarea acestor 
probleme

◦ sa examineze modurile in care informatiile despre 
clienti intervin in procesele business, unde si cum 
sunt stocate si cum sunt folosite (campanii mail, site-
uri Web, call-center, eforturi marketing si publicitare)



Este de 6-7 mai scump sa castigi un 
nou client decat sa pastrezi un client 
existent.
(Harvard Business Review)

O statistica alarmanta este rata de 
retentie a clientilor – in medie, 
companiile din S.U.A. pierd 1/2 din 
clienti la fiecare 5 ani
(Harvard Business Review)

Majoritatea clientilor schimba
furnizorul din cauza grijii inadecvate a 
acestuia pentru client (customer care). 



Durata Ciclului de Vanzare
= €

# Prospecti   X  Valoare Medie   X Rata Castig



1% crestere a ratei de castig 

inseamna

50% crestere a cifrei de afaceri

400 prospecti x  16200 EUR  x  2%
= 32400 EUR

4 luni

400 prospecti x  16200 EUR  x  3%
= 48600 EUR

4 luni



 Esenta CRM, datele clare, consistente şi bine 
structurate despre clienţi sunt vitale

 Studiu 600 companii PriceWaterhouseCoopers
◦ 70% din companii au admis că datele insuficiente au un 

efect financiar negativ asupra afacerii. 

◦ 50% adăugau extra-costuri pentru a reconcilia datele;

◦ 30% au fost forţate să-şi amâne investiţiile în noi sisteme 
datorită problemelor legate de date;

◦ un respondent a declarat că problemele legate de date au 
cauzat o pierdere de 8 milioane de dolari numai într-un an 
fiscal.

 Instrumente avansate de previzionare, raportare, 
analiza si managementul performantelor -> decizii



 crearea unor multiple puncte de contact prin care 
să fie servit clientul ->inconsistente

 crearea unei singure BD universale nu e fezabilă

 o vedere integrată, multicanal despre clienţi -
aplicaţiile CRM. 

 a inventaria sursele disponibile de date: interne/ 
externe

 datele trebuie extrase din surse diferite, 
transformate în informaţii consistente şi utilizabile, 
şi apoi încărcate în structurile de date analitice

 Unelte pentru extragerea, transformare şi încărcare 
(ETL) - sunt orientate pe seturi de date şi au un 
suport puternic pentru meta-date.





 De evitat implementarile fragmentate

 CRM-ul are nevoie să fie tranferat la toate 
nivelurile din intreaga organizaţie

 Durata? 

 Cost? 

 Departament care conduce? 

 De ce esueaza – profil incomplet, lipsa 
instruire, lipsa acceptarii



 CRM gazduite de un provider de servicii sau on-
demand (Web–based)
◦ implementeaza procese standard

◦ folosesc structuri de date “out of box”

◦ instalarea, testarea, integrarea, intretinerea  de catre 
provider, suport IT intern putin sau chiar deloc 

◦ nu necesita integrare complexa sau in timp real cu 
sistemele back office

 CRM on-premise
◦ Gazduita in cadrul companiei (hard si soft)

◦ Administrata de proprii angajati

◦ Control complet asupra relatiei cu clientii, flexibilitate

◦ Costuri mult mai ridicate



1. Construiti-va o strategie orientata catre client inainte de 
a hotari ce tehnologie vreti sa folositi.

2. Impartiti proiectul CRM in componente administrabile 
prin pornirea de programe pilot si introducerea de 
obiective pe termen scurt.

3. Incepeti un proiect pilot care sa incorporeze toate 
departamentele necesare, dar suficient de mic cat sa va 
permita modificari pe parcurs.

4. Asigurati-va ca planurile CRM includ o arhitectura 
scalabila. (software de la mai multi producatori prin 
servicii Web sau un pachet software integrat)

5. Nu subestimati cantitatea de date pe care o veti colecta

6. Ganditi-va bine ce date veti colecta si stoca.



 Mycrosoft Dynamics CRM

 Siebel -> Oracle (2005)

 Chordiant CRM

 SAP CRM





1. Ce este SCM?

2. Componente de baza

3. Decizii pe 3 niveluri

4. Dificultăţi întâmpinate de aplicaţiile SCM



 Lanţul de aprovizionare este o reţea de facilităţi de 
obţinere a materiilor prime, transformare a lor în 
bunuri intermediare şi apoi în produse finale şi 
livrare a acestor produse clienţilor prin intermediul 
unui sistem de distribuţie.

 Managementul lanţului de aprovizionare (Supply 
Chain Management) urmăreşte gestionarea 
fluxurilor de informaţii, materiale, servicii şi bani
din cadrul unei activităţi astfel încât să fie 
maximizată eficienţa procesului respectiv.





1. Planul –o strategie pentru aministrarea tuturor resurselor 
pentru produsele sau serviciile oferite. Metrici pt eficienta, 
cost, calitate

2. Sursa alegerea furnizorilor (preţuri şi procese de livrare şi 
plată). Metrici pt monitorizarea şi îmbunatăţirea acestor 
relaţii comerciale; integrarea cu procesele furnizorului

3. Produsul planificare a activităţilor necesare pentru producţie, 
testare, ambalare şi pregătire pentru livrare; Metrici pt. 
nivelul calităţii, nivelul producţiei şi productivitatea 
angajaţilor 

4. Livrarea (logistica) primirea comenzilor de la clienţi, 
dezvoltarea unei reţele de depozite, alegerea curierilor 
pentru transportul produselor şi sistemul de recepţionare a 
plăţilor

5. Returul – probleme cu produsele defecte şi/sau în exces şi 
suportul pentru clienţii care au probleme



Harta solutiilor SCM (SAP) 

http://www.sap.com/solution/lob/scm/software/overview/supply-

demand.html

http://www.sap.com/solution/lob/scm/software/overview/supply-demand.html


 Strategic - decizii pe t. lung referitoare la 
locaţie, producţie, stocuri şi transport

 Tactic – t. mediu - previziuni ale cererii, 
planificarea distribuţiei şi transportului, 
planificarea producţiei, şi planificarea 
necesarului de materiale. 

 Operational – t scurt



 Increderea furnizorilor şi a clienţilor –
schimbarea proceselor si la parteneri, 
compromisuri

 Rezistenţa internă la schimbări – efort 
suplimentar si nesiguranta locului de munca

 Multe greseli la început – rezultate imprecise 
la inceput, ajustari frecvente


