SICOERP&CRM

Cine suntem?
TAREM SOFTWARE este o companie privata cu capital integral romanesc ce ofera servicii de dezvoltare de aplicatii
informatice si consultanta pentru managementul afacerilor.
Domeniile de competenta includ dezvoltarea de aplicatii de tip ERP si CRM, oferite prin intermediul solutiei
proprietare SICOERP&CRM.

Ce este SICOERP&CRM?
SICOERP&CRM este un produs informatic de tip „client-server” din clasa de aplicaţii „ERP&CRM”, realizat şi implementat
în România pentru evidenţa, gestionarea şi managementul resurselor materiale, umane şi financiare ale societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice.

Se utilizeaza tehnologie de ultima ora:
Microsoft SQL Server – server de baze de date
 Asigură prelucrări rapide pe volum mare de date;
 Conferă securitate sporită datelor;
 Permite implementarea unor modele generale ale fenomenului economic ale căror detalii sunt configurabile de
către utilizator;
 Oferă instrumente de analiză şi suport decizional;
 Face posibilă preluarea, în procesul de implementare, a datelor din aplicaţiile existente prin intermediul unor fişiere
de diferite formate (Excel, XML, text, etc.).
SICOERP&CRM – Sistem informatic COMPLET configurabil, flexibil, modular, functional pentru toate domeniile de
activitate: PRODUCTIE, CONSTRUCTII, DISTRIBUTIE, RETAIL, SERVICII, TURISM, TRANSPORT, CONSULTANTA,
ADMINISTRATIE PUBLICA, s.a.

- Activitatea comercială şi de
marketing;
- Achiziții;
- Vanzari ș.a.

- Producție;
- Logistică, Stocuri;
- Furnizori, Clienți;
- Trezorerie;
- Mijloace fixe;
- Contabilitate analitică ș.a.

WEB/ LAN

SICO

- Retail;
- POS - Casa marcat.

Ofertare, planificare,
programare, urmărire lucrări de
construcţii-montaj-instalații

Panoul de bord al managerilor
pentru urmărirea şi controlul
activităţilor

Salarizarea şi managementul
resurselor umane
- Contabilitate sintetică;
- Contabilitate de gestiune.

Toate aceste subsisteme funcţionează atât independent, ca aplicaţii de sine stătătoare, cât şi integrat.

Beneficiile utilizarii SICOERP&CRM
Înțelegând necesitățile specifice companiei dumneavoastră, SICOERP&CRM vă aduce câteva BENEFICII
greu de egalat de către orice alt competitor de pe piață:
Software românesc, dezvoltat pentru piaţa românească (nu are inconvenientele uzuale ale aplicaţiilor străine
adaptate);
Perioadă scurtă de implementare ;
Preț competitiv;
Ușor de utilizat;
Oferă accesul la informațiile economice în timp real, contabilitatea făcandu-se automat de la introducerea
documentelor, astfel incat puteți sti indicatorii economici in orice moment al zilei;
Rapoarte manageriale de vanzări si financiare, complexe si rapide – pentru a putea lua decizii referitoare la
afacerea dumneavoastra imediat;
Cunoasterea si reducerea costurilor pe departamente – avand informații despre: activități/ bugete/
departamente / parc auto / unități-subunități / cheltuieli vs. venituri;
Organizarea programului modular – in funcție de departament, de fluxul de documente – pe utilizatori, cu
drepturi bine definite;
Garanție pentru viitor, cu posibilitatea dezvoltarii ulterioare a aplicației in funcție de cerințele beneficiarului.

Caracteristici tehnice ale sistemului informatic SICOERP&CRM
 Sistem multicompanie, care permite gestiunea unui număr teoretic nelimitat de companii–filiale, sucursale,
companii independente
 Sistem multiutilizator, oricand putând fi adăugaţi utilizatori suplimentari, ale căror drepturi de citire, scriere şi
ştergere sunt gestionate de sistemul de securitate și administrare. Setările personale ale fiecărui utilizator sunt
memorate de către sistem. În cazul în care se lucrează cu mai multe firme se pot alege versiuni diferite pentru
fiecare machetă, funcţionalitate, în funcţie de specific.
Sistem utilizabil în orice tipuri de reţele (LAN, Internet, Intranet etc.), ceea ce permite conectarea filialelor unei
companii, dispersate geografic, prin intermediul SICO.

Principalii beneficiari ai SICOERP&CRM
Pentru noi, clientii reprezinta tinta tuturor eforturilor si actiunilor noastre, anticiparea nevoilor si receptivitatea fata de
solicitarile acestora stand la baza fiecareia dintre actiunile noastre.
Printre cei mai importanti clienti amintim:

RAPOARTE MANAGERIALE DECIZIONALE
Business Intelligence

QlikView
Vi se potriveste daca:
-Aveti nevoie de raspunsuri INSTANT;
-Nu doriti sa deveniti experti IT pentru a afla informatii
relevante de la un sistem informatic;
-Timpul este cea mai importanta si mai redusa resursa;
-Doriti sa verificati rapid informatiile.

Ce puteti face cu QlikView in cateva secunde:
-Management prin exceptii;
-Realizarea de rapoarte privind activitatea companiei;
-Identificarea tendintelor;
-Comparatii realizat vs. targetat;
-Estimare forecast;
-Estimarea deviatiilor de la buget inainte de a se intampla;
-Identificarea de date inconsistente;
-Propuneri automate de aprovizionare/ relocare a marfii.

Beneficii QlikView :
-Aplicatia de raportare este dezvoltata cu AQL Advanced Query Logic, o tehnologie revolutionara care acceseaza
informatiile structurate din surse variate intr-un mod dinamic si interactiv, propagand selectiile de analiza prin intreaga
baza de date relationala inglobata;
-Ajuta la cunoasterea detaliata a afacerii si intelegerea operatiunilor desfasurate in cadrul companiei;
-Ofera informatii prompte, corecte si actuale despre starea si pozitia afacerii;
-Este un instrument care va va ajuta sa va orientati si sa luati decizii corecte si prompte;
-Ajuta la intelegerea optima a pietei, a furnizorilor, a competitorilor precum si a clientilor.

