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1. Ce este un software ERP? 
2. De ce SICO ERP? 
3. Segmentul de piaţă căruia i se adresează sistemul informatic SICO ERP 
4. Ce aduce SICO ERP in firma dumneavoastră? 

 Siguranţă în manevrarea informaţiilor 
 Sortarea calitativă a informaţiei 
 Promptitudine şi reacţie imediată 
 Alocarea resurselor companiei pentru 

activităţi direct generatoare de 
plusvaloare 

 

 Reducerea substanţială a erorii umane 
 Reducerea costurilor 
 Creşterea productivităţii şi a eficienţei 
 Optimizarea şi integrarea proceselor din 
întreprindere 

 Funcţionarea afacerii la parametri ridicaţi 
de competitivitate 

 
5. Structuri funcţionale acoperite de SICO ERP 

 Marketing 
 Contracte si comenzi 
 Achiziţia de bunuri si servicii 
 Gestiuni de stocuri 
 Gestiunea mijloacelor fixe 
 Producţie de bunuri si servicii 
 Desfacere de bunuri si servicii 
 POS Vânzări 

 Ofertare-planificare-lansare-urmărire 
lucrări de construcţii-montaj 

 Contabilitatea analitică şi de gestiune 
 Contabilitatea financiară 
 Bugete 
 Trezorerie 
 Salarizare şi resurse umane 
 Structura de conducere 

 
6. Suport implementare şi postimplementare  

 Implementarea SICO ERP       
 Planificarea implementării şi analiza 

detaliată  
 Instalarea Serverului    
 Instruire    

 

 Configurarea aplicaţiei 
 Importul datelor  
 Demararea lucrului cu SICO ERP  
 Evaluarea rezultatelor 

 Suport post implementare  
      

7. Caracteristici generale 
8. Tehnologie de ultimă ora 

 Arhitectura pe mai multe nivele 
 Microsoft SQL Server – server de baze de date 
 Alte caracteristici tehnice ale sistemului informatic SICO ERP 
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1. Ce este un software ERP? 
 

Un ERP este un sistem software complex multi-modular care 
integrează toate structurile funcţionale ale întreprinderii cu scopul 
optimizării şi creşterii eficienţei acestora. Din punct de vedere al 
funcţionalităţilor, un software ERP acoperă mai multe domenii de interes 
ale unei afaceri: marketing, contracte şi comenzi, achiziţii de bunuri şi 
servicii, gestiuni de stocuri, gestiunea mijloacelor fixe, producţie de 
bunuri şi servicii, desfacere de bunuri si servicii, trezorerie, salarizare şi 
resurse umane ş.a.  

Pornind de la premisa că întregul este mai mult decât suma 
părţilor, un ERP realizează integrarea şi sincronizarea funcţiunilor 
întreprinderii.   

Este un excelent mijloc de integrare şi ordonare a informaţiei, 
fluidizând schimbul de date între departamente.  

Schimbările tot mai rapide din mediul de afaceri şi creşterea în 
complexitate a activităţilor din cadrul unei companii necesită o adaptare 
permanentă, într-un ritm alert, care adeseori pune la încercare 
capacităţile de efort şi analiză ale factorului uman.  

Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) au fost create ca 
soluţie la aceste provocări, fiind capabile să proceseze un volum foarte 
mare de date şi informaţii agregate în scopul optimizării şi eficientizării proceselor. 
 

2. De ce SICO ERP? 
 

SICO ERP 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. 

Este o soluţie „la cheie” pentru entităţi economice de orice dimensiuni – foarte mari, mari, mijlocii 
sau mici şi cu orice profil al activităţilor: servicii, comerţ, producţie, construcţii, turism, transport, 
consultanţă, administraţie publică ş.a. 

Se realizează prelucrarea completă a informaţiei economice pe tot fluxul informaţional al acesteia, 
de la crearea (înregistrarea) documentelor primare până la întocmirea rapoartelor finale cu rezultate 
pentru toate activităţile, obiectivele şi structurile organizatorico-funcţionale dintr-o firmă. 

SICO ERP este un sistem software complex şi multimodular care integrează procesele economice 
ale companiei cu scopul optimizării şi creşterii eficienţei acestora. Sunt realizate integrarea şi sincronizarea 
principalelor funcţiuni ale unei întreprinderi, furnizând informaţii integrate şi ordonate şi asigurându-se 
fluidizarea schimbului de date dintre structurile organizatorice. Din punct de vedere al funcţionalităţilor, 
sunt acoperite foarte multe domenii de interes ale unei afaceri: marketingul, planificarea activităţilor 
(producţie, servicii, comerţ ş.a.), managementul şi gestiunea achiziţiilor, managementul şi gestiunea 
stocurilor, interacţiunea cu furnizorii, managementul şi gestiunea relaţiilor cu clienţii, managementul şi 
gestiunea contractelor şi comenzilor, gestiunea financiară, managementul şi gestiunea resurselor umane.  

SICO ERP este un software românesc, dezvoltat pentru piaţa autohtonă integrată şi nu are 
inconvenientele uzuale ale aplicaţiilor adaptate. Este un produs informatic pentru managementul 
afacerilor bazat pe cele mai noi modele de funcționare informațional-decizională și pe tehnologiile 
informatice de vârf. Prin intermediul lui, companiile beneficiază de interfața optimă cu mediul de afaceri 
intern, globalizat și foarte dinamic, asigurându-și astfel un avantaj competitiv important față de orice 
concurență. 

Costurile şi duratele de implementare sunt dintre cele mai reduse de pe piaţă, tehnologia de 
realizare, bazată pe Microsoft SQL Server, fiind cea mai avansată din domeniu.   
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       Având în componență principalele module ale unei aplicații tip CRM, SICO este un produs 
informatic de tip ERP&CRM.  

Principalele componente (aplicaţii) ale lui SICO ERP&CRM sunt următoarele: 

 SICO Manager – panoul de bord al managerilor pentru urmărirea şi controlul activităţilor 

 SICO Marketing – pentru activitatea comercială şi de marketing 

 SICO Distribution – pentru activitatea comercială specifică agenților de vânzări 

 SICO Retail – pentru activitatea comercială specifică unui POS de vânzare 

 SICO Gestiuni – pentru gestionarea informațională și managementul tuturor resurselor materiale 
și financiare. 

Este componenta cea mai cuprinzătoare a lui SICO ERP&CRM, acoperind și integrând sistemul 
informațional-decizional pe toate fazele și circuitele sale de prelucrare, raportare, analiză și decizie 
pentru orice tip, profil și domeniu de activitate economică și comercială: comerţ, producţie, 
servicii, construcţii, turism, transport, consultanţă ori similar. Conține instrumentele pentru 
adaptarea și configurarea sistemului informatic la specificul companiei. 

Această componentă a lui SICO ERP&CRM cuprinde mai multe module (programe): 

 program specific de producție de tip MRP 

 modul de planificare economică și bugetară: 
o planificare financiară – pe conturi financiar-contabile și funcțiuni standard ale 

unității economice 
o planificare de gestiune – pe centre de cost și profit (activități, obiective, subunități, 

grupe de operatii, ș.a.) 

 modul de logistică 

 program complet pentru activitatea comercială 

 program complet de gestiune pentru orice tipuri de gestiuni  de resurse materiale 

 modul pentru gestiunile nemateriale 

 program de contabilitate financiară și de gestiune 

 modul de urmărire și control economico-financiar 

 program  pentru mijloace fixe și alte active 

 program pentru urmărirea investițiilor 

 modul pentru întreținerea și dezvoltarea nomenclatoarelor sistemului informatic 

 sistemul complex de rapoarte globale la nivel de companie 

 modul de alertare și notificare între utilizatorii sistemului informatic 

 modul pentru administrarea și securitatea sistemului informatic 

 ș.a. 
SICO Gestiuni grupează, organizează și tratează toate documentele și circuitele sistemului 
informațional economic în unități de prelucrare distincte, numite gestiuni informaționale. 
Gestiunile sunt generate și funcționează integrat după norme, reguli și decizii interne, pe bază de 
principii sistemice, în funcție de documentele fiecăreia, circuitele acestora, conexiunile 
informaționale, necesitățile organizatorico-administrative, evoluția sistemului informatic ș.a. Toate 
documentele, datele și rapoartele evidenței economice sunt cuprinse în gestiuni. În acest fel, 
structura organizatorico-funcțională a companiei se regăsește în integralitate în SICO ERP&CRM 
prin SICO Gestiuni. 

 SICO Resurse Umane – pentru salarizarea şi managementul resurselor umane    

 SICO Financiar – pentru contabilitatea financiară şi sintetică 

 SICO Financiar de Gestiune – pentru managementul financiar-contabil de gestiune 

 SICO Devize – pentru managementul proiectelor de construcţii-montaj 
 

Toate aceste subsisteme funcţionează atât independent, ca  aplicaţii de sine stătătoare, cât şi integrat.  
SICO ERP acoperă activitatea tuturor structurilor funcţionale şi organizatorice ale sistemului  
informaţional-decizional economic din cadrul unei companii ori instituţii publice, precum: 
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MARKETING, CONTRACTE ŞI COMENZI, ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII, GESTIUNI DE STOCURI,  GESTIUNI 
DE MIJLOACE FIXE SI ALTE ACTIVE, OBIECTE DE INVENTAR ÎN UZ, MENTENANȚA UTILAJE ȘI PARC AUTO, 
URMĂRIREA INVESTIȚIILOR, PRODUCTIE DE BUNURI ŞI SERVICII, VÂNZARE GENERALĂ DE BUNURI ŞI 
SERVICII, VÂNZARE ÎN SISTEM DE RETAIL, CONTABILITATE ANALITICĂ ŞI DE GESTIUNE, CONTABILITATE 
FINANCIARĂ, TREZORERIE, BUGETE, PLANIFICARE, SALARIZARE ŞI RESURSE UMANE, CONTROLLING,  
STRUCTURA DE CONDUCERE. 

SICO ERP este rezultatul muncii susţinute în echipă a specialiştilor TAREM şi al interacţiunii 

permanente cu clienţii noştri. Ideea de creare a unui sistem ERP&CRM performant a venit în întâmpinarea  

cererilor partenerilor noştri – companiile aveau nevoie de un sistem informatic integrat care să se 

adapteze perfect actualului mediu de afaceri global, legislaţiei româneşti şi europene şi cerinţelor 

extracomunitare. Proiectul a beneficiat de mulţi ani de muncă pentru analiză, programare, testare, 

implementare şi exploatare. 

SICO ERP este un sistem informatic într-o continuă dezvoltare, bazat pe cele mai noi tehnologii  

informatice, pe modele funcţional-lucrative de top, având ca scop principal satisfacţia maximă a celor pe 

care îi deserveşte. 

Sistemul de asigurare a calităţii , concretizat în testările efectuate în paralel cu dezvoltarea SICO ERP, 
a avut o contribuţie importantă la performanţa ridicată a acestui produs informatic. Testarea calităţii este 
un proces permanent, desfăşurat pe mai multe niveluri:  

 testarea sistemului din punctul de vedere al funcţionalităţilor: 

 verificarea logică a sarcinilor de programare şi a corectitudinii realizării lor, până la 
obţinerea unui produs perfect  funcţional.  

 testarea sistemului la nivelul fluxului de date din toate procesele economice, comerciale şi de 
marketing: 

 operaţiunile sunt făcute de specialişti calificaţi, care verifică, în principal:  
 conformitatea funcţionalităţilor dezvoltate cu fluxurile de date reale pe 

care le presupun acestea, până la obţinerea unui sistem informatic specific 
mediului de afaceri actual şi de perspectivă. 

 testarea din punct de vedere al performanţelor tehnice: 

 fiind dezvoltat pe tehnologii informatice de ultimă generaţie, programul informatic  
beneficiază permanent de toate noutăţile domeniului; 

 SICO ERP este şi din acest punct de vedere un produs informatic de top.  

 
3. Segmentul de piaţă căruia i se adresează sistemului informatic SICO ERP 
 

SICO ERP are ca principală funcţiune realizarea evidenţei şi a managementului de gestiune pentru 
toate resursele materiale, umane şi financiare ale unor entităţi economice (societăţi comerciale, instituţii 
publice ş.a.) de orice dimensiuni sau profiluri de activităţi. 

Programul se adresează firmelor din diverse domenii de activitate:  

 producţie de bunuri și servicii; 

 comerţ; 

 construcţii-montaj; 

 turism; 

 alimentaţie publică; 

 transport; 

 agricultură; 

 consultanţă; 

 instituţii publice bugetare de orice fel ş.a. 
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SICO ERP este un instrument puternic pentru planificarea resurselor întreprinderii şi monitorizarea 
costurilor aferente activităţilor derulate. Avantajele majore care decurg din implementarea unui sistem 
informatic integrat de gestiune a resurselor întreprinderii se reflectă în activităţile acesteia prin 
sistematizarea mult mai riguroasă a proceselor şi diminuarea erorilor umane, eliminarea timpilor morţi, 
trasabilitatea, gestionarea, analiza şi raportarea în timp real a datelor producţiei şi a celorlalte activităţi, 
acurateţea datelor din sistem, randament sporit în prelucrarea datelor şi în luarea deciziilor. 
 

4. Ce aduce SICO ERP în firma dumneavoastră? 
 
Cele mai importante beneficii ale utilizării sistemului informatic SICO ERP: 
 
1. Siguranţă în manevrarea informaţiilor 
Caracteristicile tehnice ale sistemului informatic SICO ERP asigură protecţie maximă a datelor. Existenţa 
mai multor niveluri de acces a utilizatorilor garantează siguranţa manipulării datelor; fiecare angajat din 
întreprindere are anumite drepturi de acces, ceea ce nu permite deteriorarea şi accesul necontrolat la 
informaţiile diferitelor departamente.  
 
2. Sortarea calitativă a informaţiei 
Informaţia, cea mai importantă sursă a competitivităţii organizaţiei, trebuie utilizată eficient. Într-un mediu 
de lucru tot mai dinamic, caracterizat printr-un timp de reacţie scăzut şi prin creşterea responsabilităţii 
individuale, accesul la informaţiile utile în cel mai scurt timp reprezintă garanţia reacţiei imediate, în timp 
real, la schimbare. Sistemul informatic SICO ERP vă dă posibilitatea să găsiţi instantaneu exact informaţia 
de care aveţi nevoie, fără a pierde timp preţios cu căutarea dosarelor în cadrul mai multor departamente.  
 
3. Promptitudine şi reacţie imediată 
Sistemul integrat SICO ERP asigură procesarea rapidă a datelor introduse, permiţând cunoaşterea în orice 
moment a rezultatelor şi monitorizarea stadiului de evoluţie a proceselor din întreprindere. Permite 
managerilor de la orice nivel ierarhic să reacţioneze în timp real la informaţiile semnalate de sistem şi la 
cererile din partea clienţilor prin luarea deciziilor potrivite.  
 
4. Alocarea resurselor umane şi de timp pentru activităţi direct generatoare de plusvaloare 
Sistemul informatic SICO ERP asigură prelucrarea automată a multor informaţii, generând liste şi rapoarte, 
sarcini care sunt consumatoare de timp şi resurse dacă sunt încredinţate spre executare personalului din 
întreprindere. Astfel, puteţi redirecţiona resursele umane şi de timp spre activităţile direct productive, 
rezultatul imediat fiind sporul de productivitate.  
 
5. Reducerea substanţială a erorii umane 
Prin automatizare, sistemul asigură acurateţea datelor. Angajaţii nu vor mai fi nevoiţi să introducă aceleaşi 
date de mai multe ori (toate documentele şi informaţiile sunt introduse o singură dată în sistem), ceea ce 
înseamnă implicit diminuarea considerabilă a erorilor datorate neglijenţei, nepriceperii sau neatenţiei 
acestora. Informaţia furnizată de sistem va avea un nivel calitativ ridicat, prin eliminarea inconsistenţelor 
între diferitele surse de date.  
 
6. Reducerea costurilor 
Printr-o mai corectă gestiune a resurselor productive se pot simplifica şi îmbunătăţi activităţile din 
întreprindere, iar calculaţiile de costuri realizate de sistem vă oferă posibilitatea de a monitoriza 
îndeaproape procesele mari consumatoare de resurse. Fluxurile aprovizionării şi producţiei se vor 
desfăşura după modelul “Just In Time” - reducerea la minimum a stocurilor şi a capitalului imobilizat în 
stocuri. Preluarea de către sistem a multor sarcini dificil de realizat de către angajaţi generează 
economisirea resurselor (materiale, timp, mână de lucru) şi reorientarea acestora spre acele activităţi unde 
sunt strict necesare.  
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7. Creşterea productivităţii şi a eficienţei 
Mai buna repartizare a sarcinilor de muncă şi economisirea de resurse se vor concretiza în sporuri de 
productivitate. Prin interpretarea semnalelor din partea sistemului, managerii vor fi capabili să identifice 
procesele deficitare şi să acţioneze în direcţia eficientizării pe termen mediu şi lung a acestora.  
 
8. Optimizarea şi integrarea proceselor din întreprindere 
Centralizarea datelor din toate departamentele întreprinderii într-o singură bază de date duce la accesarea 
operativă şi facilă a informaţiilor. Gestionarea atentă a fluxului de informaţii atât în interiorul cât şi în 
exteriorul companiei şi operativitatea în luarea deciziilor sunt consecinţe directe ale integrării proceselor şi 
a îmbunătăţirii funcţionale a lor în urma implementării sistemului informatic integrat.  
 
9. Funcţionarea afacerii la parametri ridicaţi de competitivitate 
Avantajele enumerate mai sus se concretizează în creşterea competitivităţii companiei. Sistematizarea 
activităţilor productive şi auxiliare permite managerilor focalizarea atenţiei spre identificarea de noi 
oportunităţi pe piaţă, în direcţia extinderii sau a diversificării portofoliului de clienţi şi spre găsirea de noi 
avantaje competitive.  
 

5. Structuri funcţionale acoperite de SICO ERP 
 

Interfața de bază a lui SICO ERP&CRM cuprinde toate modulele – program prezentate la capitolul 

1, modele “la cheie” pentru o entitate economică standard. Produsul informatic final, rezultat după 

parcurgerea tuturor etapelor proiectului (analiză, proiectare, dezvoltare, customizare, implementare) 

poate să fie diferit - ca meniu, formă, design, conținut documente și rapoarte, sistem de administrare și 

securitate ș.a. - de produsul informatic standard. 

SICO ERP&CRM acoperă în integralitate sistemul informațional – decizional economic și comercial 

al unei companii, având următoarele structuri funcționale standard:   

 

Marketing și Comercial 

 

Acest subsistem al lui SICO ERP&CRM are ca principală funcţiune asigurarea managementului 

funcţiunilor de marketing şi comerciale  dintr-o companie de orice dimensiuni sau profiluri de activităţi.   

Componentele informatice prin care se  realizează acest obiectiv al sistemului informatic sunt                          

SICO Marketing și modulele specializate din SICO Gestiuni. Distribuirea lor în cele două interfețe s-a făcut 

ținându-se sema de specializarea și ergonomia lucrativă pentru această categorie de utilizatori cu scopul 

creșterii productivității muncii acestora în cadrul sistemului informatic integrat. 

Aceste module realizează prelucrarea completă a informaţiilor comerciale pe tot fluxul 

informaţional al acestora, de la studiul pieţei până la realizarea şi finalizarea contractelor comerciale, atât 

pentru aprovizionare cât şi pentru desfacere. 

Sunt informatizate activităţile tuturor compartimentelor care se ocupă de planificare comercială, 

ofertare, contractare, aprovizionare și desfacere dintr-o companie. 

Programul acoperă tot fluxul informaţional de marketing şi comercial, începând de la lansarea sau 

preluarea cererilor de oferte și ofertelor, până la editarea contractelor şi a comenzilor pentru clienți și 

furnizori. 

SICO Marketing acoperă toate activitățile specifice de marketing de până la întocmirea 

contractelor și a comenzilor comerciale de furnizori și clienți: studiul și prospectarea pieței, emiterea și 

urmărirea cererilor de ofertă către furnizori, preluarea și analiza ofertelor acestora, preluarea și urmărirea 
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cererilor de ofertă de la clienți, editarea și urmărirea ofertelor către clienți, întreținerea și dezvoltarea 

nomenclatorului de clienți și furnizori și alte activități care premerg și pregătesc întocmirea contractelor și 

a comenzilor comerciale. 

Este urmărită evoluția unei cereri de ofertă-clienți în diferite stadii ale acesteia: cerere de ofertă 

primită, cerere de ofertă emisă, ofertă primită, ofertă emisă, comandă primită. 

Pentru cererile de ofertă către furnizori, stadiile urmărite sunt similare. 

Stadiul final al unei oferte este comanda comercială. O dată cu transformarea ofertelor în comenzi 

comerciale, prelucrarea lor ulterioară este asigurată de modulul “Contracte și comenzi”.    

SICO Marketing mai include operațiuni și actvități specifice, realizate automat prin program: 

 Comunicații prin e-mail, telefon, fax, poștă cu diferiți parteneri sau persoane de contact ale căror 
coordonate se află în baza de date a aplicației. Aceste relaționări se pot face: 

o prestabilit, într-o  limbă străină aleasă de utilizator și cu mesaje standardizate; 
o aleatoriu după dorința utilizatorului. 

 Preluarea automată a conținutului altor documente în documentele proprii ale aplicației. 
Documentele ce se pot prelua automat sunt fie din cele existente în baza de date a aplicației, fie 
documente din mediul on-line (fișiere xls, doc, rtf, pdf.) sau orice documente de acest tip la care 
utilizatorul are acces. 

 Integrarea cu toți utilizatorii SICO ERP&CRM prin intermediul sistemului propriu de alertare și 
notificare. 

Programul permite editarea ca documente a tuturor contractelor şi comenzilor comerciale şi 

realizarea de rapoarte complete având diferiţi factori de grupare: parteneri, produse, activităţi, obiective, 

baza legală, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp ş.a.  

SICO Marketing realizează mai multe tipuri de rapoarte specifice: 

 Oferte primite pe furnizori și produse, ordonate după diferiți parametri (data, preț, termen, 
discount) 

 Oferte emise pe clienti și produse ordonate după diferiți parametri (data, preț, termen, discount) 
 Registratura automată specifică (registrele de intrări și de ieșiri) 
 Ș.a. 
Aceste rapoarte contribuie substanțial la fundamentarea analizelor și deciziilor comerciale ale 

companiei.  
Sunt create, preluate şi transmise toate documentele şi rapoartele specifice acestor activităţi, 

asigurându-se maximum de operativitate şi productivitate prin legăturile de flux direct cu toate canalele 

informaţionale actuale: reţeaua internet, echipamente şi reţele interne, legături speciale etc.. 

Modelele, metodele și tehnicile de marketing reprezintă o sursă importantă pentru creșterea forței de 

vânzare și a veniturilor unei companii. Aplicația permite bugetarea, planificarea, programarea, urmărirea și 

analiza unor activități specifice de marketing precum: prospectarea și contactarea pieței potențiale, 

identificarea de oportunități și nevoi curente sau viitoare ale pieței, derularea de campanii de anunțuri, 

promovare, PR și de publicitate, acțiuni de tip “pipeline”  vânzări,  analize cauza-efect-cost ș.a. 

Pot fi stabilite și urmărite obiective de marketing și comerciale specifice precum: 

 Transformarea țintelor de marketing în clienți 

 Urmărirea permanentă a potențialului clienților 

 Urmarirea ciclului comercial al produselor și serviciilor  

 Minimizarea perioadei de vânzare 

 Maximizarea profitului și a eficienței vânzărilor 

 Diversificarea produselor și serviciilor pentru clienții existenți 

 Fidelizarea clienților 

 Folosirea clienților existenți pentru atragerea de noi clienți 
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 Stabilirea de obiective comerciale precise și urmărirea lor pe clienți, produse, canale de 
vânzare, etc.. 

 Integrarea sistemului de marketing în sistemul informațional-decizional global 

 Generalizarea muncii de marketing la nivelul întregii companii 

 Creșterea productivității și a eficienței activităților de marketing ș.a. 
Sistemul de marketing al aplicației pune un accent deosebit pe factorul inovator, rapid, de 

noutate și dinamic, cu precădere folosind resursele cele mai ieftine ca timp și costuri și mai ușor de 

utilizat. 

Aplicația permite stabilirea unor operațiuni de marketing după modele de tip tehnologic, cu tarife 

și durate de timp pe fiecare operațiune planificată și executată. Modelul este utilizat în aplicația integrată 

de Resurse Umane. 

SICO ERP&CRM permite realizarea și eficientizarea de proceduri diverse de lucru pentru 

compartimentele de marketing ale companiei: ședințe, notificări și alertări operative specifice, formatări 

de comunicări de tip wiki ș.a. 

Forța,  performanțele în  vânzări și viitorul unei companii sunt condiționate de calitatea și cantitatea muncii 

de marketing. 

SICO ERP&CRM oferă posibilitatea ca activitatea de marketing să se desfășoare organizat, în 

compartimente specializate, cât și la nivelul întregii companii. Folosind această posibilitate, efectele 

benefice asupra performanțelor comerciale și profitului nu vor înârzia să apară. 

SICO Marketing și modulul “Contracte și comenzi” aflat în meniul aplicației SICO Gestiuni 

reprezintă interfața specializată a lui SICO ERP&CRM pentru subsistemul de Marketing și Comercial al 

companiei. 

  

Contracte si comenzi 

 

Această funcțiune este de fapt o activitate funcțională de bază din cadrul oricărei entități 
economice, făcând parte integrantă din subsistemul de Marketing și Comercial. Este reprezentată de 
modulul omonim al aplicaţiei SICO Gestiuni, care acoperă activitatea compartimentelor comerciale şi de 
marketing. 

În cadrul acestui modul sunt gestionate contractele şi comenzile încheiate cu furnizorii şi clienţii, în 

conexiune cu toate documentele referitoare la acestea: oferte, facturi, note de recepţii, avize, consumuri,  

încasări, plăţi ş.a. 

Aplicația încorporează și gestionează toate documentele, notificările, comunicările on-line, 

funcțiunile, operațiunile pregătitoare, operționale, uzuale sau curente ale unei activități comerciale 

avansate dintr-o companie. 

Foarte multe operațiuni și actvități specifice sunt făcute automat prin program: 

 Comunicații prin e-mail, telefon, fax, poștă cu diferiți parteneri sau persoane de contact ale căror 
date se află în baza de date a aplicației. Aceste relaționări se pot face: 

o prestabilit, într-o  limbă străină aleasă de utilizator și cu mesaje standardizate 
o aleatoriu după dorința utilizatorului 

 Localizarea automată a partenerilor 

 Preluarea automată a conținutului altor documente în documentele proprii ale aplicației. 
Documentele ce se pot prelua automat sunt fie din cele existente în baza de date a aplicației 
(oferte, comenzi), fie documente din mediul on-line (fișiere xls, doc, rtf, pdf.) sau orice 
documente de acest tip la care utilizatorul are acces. 
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Pentru companiile care lucrează cu agenți de vânzare la distanță, comenzile lansate de aceștia 

prin intermediul aplicației Web devin instant comenzi pregătite pentru livrare, doar după 

validarea lor automată din acest modul al aplicației. Faza de validare a comenzilor lansate “din 

teren” este opțională. 

 Verificările automate ale stocurilor, nivelul și localizarea acestora pentru comenzile clienților 

 Acoperirea comenzilor clienților cu resurse: din stoc, din comenzile către furnizori 

 Rezervări de produse pentru comenzile clienților 

 Integrarea instant- operativă cu utilizatorii la distanță ai aplicației SICO agent   

 Integrarea cu toți utilizatorii SICO ERP&CRM prin intermediul sistemului propriu de alertare și 
notificare. 

Programul permite editarea ca documente a tuturor contractelor şi comenzilor comerciale şi 

realizarea de rapoarte complete având diferiţi factori de grupare: parteneri, produse, activităţi, obiective, 

baza legală, structuri organizatorice, documente, valori contractuale, perioade de timp ş.a.  

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 

 Contracte şi comenzi de furnizori pe: 

 furnizori, produse, activităţi, obiective, baza legală, structuri organizatorice, documente, valori 
contractuale, perioade de timp 

 Contracte si comenzi de clienţi pe: 

 clienţi, produse, activităţi, obiective, baza legală, structuri organizatorice, documente, valori 
contractuale, perioade de timp 

Toate aceste rapoarte realizează o evidenţă completă de tip istoric, operativ şi de urmărire 

operativă și globală a derulării contractelor şi comenzilor. În același timp, aceste rapoarte oferă suportul de 

bază pentru o analiză complexă și completă a întregii activități comerciale a companiei, baza creșterii forței 

comerciale și a  afacerilor acesteia. 

Achiziţia de bunuri si servicii 
 
Acestă funcţiune a sistemului informaţional este acoperită cu precădere de modulul “OBLIGAŢII”, 

inclus în aplicaţia SICO Gestiuni. 
Acest modul al aplicaţiei prelucrează toate documentele primare provenite de la furnizori şi care 

sunt înregistate în evidenţa financiar-contabilă a companiei: facturi, chitanţe fiscale, bonuri fiscale, avize 
de expediţie, borderouri de achiziţii ş.a. Documentele de acest tip reprezintă, din punct de vedere 
financiar-contabil, creditul conturilor de furnizori şi sursa de date pentru întocmirea jurnalelor de achiziţii 
şi a altor rapoarte privind achiziţia de bunuri şi servicii din cadrul unei societăţi comerciale. 

Formularele de culegere a datelor permit înregistrarea selectivă a unor multitudini de informaţii 
privind documentele, începând cu numerotările din Registrul Unic, furnizorul, numărul, data emiterii, data 
înregistrării, contul de furnizori şi contul corespondent, centrele de costuri, contractul comercial 
(comanda), conţinutul documentului şi alte informaţii pentru întocmirea de rapoarte normativ-fiscale, 
financiar-contabile, comerciale ş.a..    

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte, în lei şi valută: 
 Jurnale, registre, centralizatoare, liste - privind operaţiunile de achiziţii şi plăţi achiziţii  
 Fişe istoric, Fişe balanţe, Fişe jurnal, Balanţe - pe conturi şi furnizori 
 Jurnale de cumpărări 
 Grafice de plăţi 
 Evidenţa şi urmărirea efectelor de plată 
 Rapoarte privind scadenţele de plată 
 Rapoarte statistice privind achiziţiile 
 Note contabile 
 Registratura ş.a. 
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Acest modul al aplicaţiei este strâns legat de modulul “CONTRACTE ŞI COMENZI”, documentele sale 
putând fi arondate automat de program contractelor şi comenzilor de aprovizionare. Rapoartele privind 
achiziţia de bunuri şi servicii care includ informaţii atât din documentele modulului “OBLIGAŢII” cât şi din 
contractele şi comenzile cu care sunt în conexiune sunt prezentate în cadrul modulului “CONTRACTE ŞI 
COMENZI”. 

 
Gestiuni de stocuri 

 
Acest modul, inclus în aplicația SICO Gestiuni, cuprinde totalitatea gestiunilor materiale ale 

societăţii. Acestea pot fi: 

 gestiuni cantitativ-valorice (depozite de: mărfuri, materiale, combustibil, piese de schimb, 
consumabile, obiecte de inventar în depozit, magazine etc.). Evidenţa acestor gestiuni se ţine atât 
cantitativ cât şi valoric. 

 gestiuni valorice a căror evidenţă se ţine doar valoric. 

 gestiuni de obiecte de inventar în folosinţă 
Pentru gestiuni cantitativ-valorice şi valorice sunt procesate toate tipurile de documente 

referitoare la intrarea şi iesirea produselor în (din) gestiuni: note de intrare-recepţie şi constatare de 
diferenţe, note de predare a produselor finite, procese-verbale de modificare de preţuri, de inventariere, 
documente de consumuri, avize, transferuri, ş.a.. 

SICO ERP&CRM permite aplicarea “managementului de depozit” pentru organizarea și stocarea 
produselor. 

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Balanţe, istoric stocuri, liste, fişe de magazie, jurnale, situaţii privind intrările/ ieşirile, 

centralizatoare, note contabile 
 Situaţii privind stocurile minime(de siguranţă), maxime, optime 
 Situaţii privind stocurile fără mişcare ş.a. 

Pentru gestiuni de obiecte de inventar în folosinta sunt procesate toate tipurile de documente 
referitoare la intrarea şi iesirea produselor în (din) gestiune: darea pe inventar şi alte tipuri de intrări, 
casările, transferurile şi alte tipuri de ieşiri de obiecte de inventar aflate în uz. 

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Balanţe, istoric stocuri, liste, fişe de magazie, jurnale, situaţii privind intrările/ ieşirile, 

centralizatoare, note contabile 
 Evidenţa pe utilizatori a obiectelor de inventar în uz 

Modulul acesta asigură mecanismul de gestionare al stocurilor prin documente. Documentele pot 
fi de intrare sau de ieșire: cele de intrare reflectă intrarea pe stocul unei gestiuni a unor repere și conțin 
loturi de repere intrate, iar cele de ieșire reflectă ieșirea loturilor intrate. Există mai multe tipuri de 
documente de intrare și mai multe tipuri de documente de ieșire, în funcție de specificul fiecărei operații.  

Se pot crea noi tipuri de documente. Sistemul de gestionare este relațional, de aici avantajul ca 
atâta vreme cat documentele sunt conforme cu realitatea, toate situațiile sunt corecte. Gestionarea 
stocurilor se face pe loturi și articole, cu urmărirea costului istoric, indiferent de natura stocurilor și 
operațiilor. Sistemul asigură de asemenea și restricționarea accesului operatorilor la gestiuni și operații, în 
funcție de drepturile de acces acordate de administratorul de sistem. Totodată, în momentul în care un 
operator introduce un document, sistemul reține numele acestuia,data și ora operării prin sistemul intern 
de log-uri. Modulul oferă rapoarte de tipul listelor de stoc, balanțe stocuri - pe gestiuni și grupuri de 
gestiuni, fișe de magazie, arhiva de documente, analize vânzări, stocuri limită etc.  

       SICO ERP&CRM oferă utilizatorului posibilitatea: 
- gestionării stocurilor în mai multe unități de măsură în paralel; 
- pentru orice produs din nomenclator se înregistrează și greutatea lui unitară (Kg/unitatea de 

măsură standard); 
- de a adăuga câmpuri noi în nomenclatoare de articole și parteneri; 
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- de introducere a codurilor vamale și generarea unui tabel de achiziții și livrări intracomunitare; 
- de a urmării stocurile și în funcție de proiecte sau lucrări, așa încât, utilizatorul să știe în orice 

moment stocul real, cantitățile livrate pe anumite lucrări care ulterior pot fi preluate la facturare 
automat din stocul pe proiecte. 
Modulul de gestiune a stocurilor realizează gestionarea automat a stocurilor prin documentele 

primare ale tuturor gestiunilor materiale ale companiei. Calculele și rapoartele sunt exectate și 
împrospătate automat, “instant”, de aplicația server după fiecare tranzacție finalizată pe stațiile de lucru.  

Orice utilizator avizat al sistemului vede “instant” datele și rapoartele aplicației față de toate 
documentele existente în baza de date la acel moment.     

Numărul și tipurile documentelor primare ale oricărei gestiuni sunt nelimitate și pot fi configurabile 
și de către utilizator. 

SICO ERP&CRM permite aplicarea managementului de depozit (WMS) pentru organizarea și 
funcționarea gestiunilor de stocuri. Depozitele pot fi organizate pe un număr variabil de maximum 6 niveluri: 
locația (zona), compartimentul (containerul), rândul, coloana(raftul), box (cutie, polița), celula. Numărul și 
tipul celulelor sunt variabile. Sistemul de codificare este automat, cu posibilitatea intervenției de modificare a 
utilizatorului. Operațiunile de depozitare sunt exprimate prin documente specifice (note de depozitare, 
colectare, mișcare) care pot fi listate ușor de către utilizator. În tranzacțiile de stocuri aplicația poate sugera 
automat locațiile de depozitare pentru intrările și ieșirile produselor. 

Inventarierea și controlul organizatoric și de gestiune în aceste tipuri de depozite se pot face în orice 
moment, asigurându-se sincronizarea necesară. Sistemul  mai permite realizarea următoarelor funcțiuni: 

1. Generarea de coduri de bare pentru orice produs din nomenclator care vor conține informații clare 
pentru identificarea și trasabilitatea acestora;  

2. Manipularea produselor cu ajutorul scannerelor mobile, operatiuni specifice pentru receptii, 
transferuri, bonuri de consum, inventare ș.a.; 

3. Pentru prelucrarea bonurilor de consum se realizează o aplicatie pe flux, pentru a impiedica 
eliberarea de materiale peste limita fișei limite de consum fără aprobarea unei suplimentări de 
consum pentru faza respectivă de lucrare;  

4. Se realizează o scanare pe flux pentru receptii, exclusiv pe baza comenzilor de la furnizori intocmite in 
sistemul ERP; 

5. Realizarea automată a notelor de recepții prin preluarea conținutului comenzilor furnizor; 
6. Realizarea automată a documentelor de consum de materii prime și materiale pe baza retetarelor de 

fabricație și notelor de predare a producției; 
7. Realizarea automată a documentelor de livrare prin preluarea conținutului comenzilor client; 
8. Ș.a.  

 

Evidenţa si repartizarea veniturilor şi cheltuielilor indirecte 
 

Această funcţiune se realizează prin intermediul unor gestiuni (module) speciale de documente 
care permit repartizarea veniturilor şi a cheltuielilor pe centrele de venituri (costuri) şi transformarea 
acestora în centre de costuri şi venituri. Sunt prelucrate doar documente şi date care, fie n-au fost 
prelucrate de loc, fie au fost prelucrate parţial, fără ca datele lor privind cheltuielile şi veniturile să se 
înregistreze pe centrele finale de venituri (costuri). 

Aici sunt incluse cheltuielile nemateriale,cheltuielile indirecte şi alte tipuri de cheltuieli şi costuri 
ale companiei neînregistrate de loc sau neînregistrate direct pe centrele finale de venituri (costuri). Ca 
venituri, avem în vedere venituri speciale neînregistrate pe documente primare de tipul facturilor de 
clienţi. 

Datele acestor documente speciale sunt de tipul: costuri din facturile de prestaţii (energie, apă, 
telefonie, etc.), valoarea  amortizării mijloacelor fixe, cheltuielile salariale, venituri evidenţiate în alte 
documente decât cele din modulul de creanţe (de tip facturi) ş.a. 
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Dacă pentru prelucrarea documentelor primare privind costurile materiale directe ale activităţilor 
unei companii (ex. consumurile dintr-o gestiune de stocuri) există rezolvări în toate aplicaţiile informatice 
de gestiune, pentru evidenţa celelorlalte structuri de costuri sunt foarte puţine rezolvări performante. 

O soluţie generală, originală şi foarte eficientă pentru evidenţa tuturor costurilor complete ale 
activităţilor şi obiectivelor unei companii este oferită de SICO ERP prin realizarea acestor tipuri de gestiuni 
(module) de date şi rapoarte. 

Modulele de acest tip permit culegerea datelor după o machetă de tipul unui bon de consum. 
Câmpurile şi conţinutul unui astfel de document permit introducerea, cantitativă şi/sau valorică a oricăror 
elemente de cheltuială, structurate pe activităţi, obiective, subunităţi sau orice alt centru de cost. 

Sunt realizate conexiuni directe între aceste machete de date şi machetele de date gestionate în 
cadrul altor module ale aplicaţiei (exemplu facturi de prestatii de la furnizori), atfel încât să nu existe 
redundanţă în culegerea datelor. 

Prin intermediul acestor module ale aplicaţiei se realizează sursa de date completă pentru costul 
complet al activităţilor, obiectivelor, structurilor organizatorico-funcţionale  sau al oricăror centre de cost 
configurate în cadrul unei companii. 

Similar datelor privind cheltuielile sunt înregistrate şi prelucrate orice date privind veniturile.        

 
Urmărirea investiţiilor 
 
Acest modul permite prelucrarea tuturor datelor si a documentelor privind realizarea unei investiţii 

materiale dintr-o companie. 
Sunt urmărite toate etapele parcurse de un obiectiv de investiţii de la faza de comanda-contract-

decizie de realizare până la faza de punere în funcţiune şi intrarea lui în gestiunea de mijloace fixe. 
Programul integrează documente şi date din alte module ale lui SICO ERP de tip contracte, 

comenzi, facturi de achiziţie, note de recepţii, bonuri de consum, situaţii de lucrări.  
Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Predări la montaj 
 Rambursări de la montaj  
 Urmărirea investiţiilor pe obiective, obiecte, activităţi, structuri organizatorice, utilizatori, locaţii, 

surse de finanţare 
 Determinarea cheltuielilor de constituire si a altor indicatori pentru fundamentarea valorii 

invetiţiei ş.a. 
 Evaluarea investiţiilor ş. a. 

Practic, acest modul acoperă activitatea specifică din compartimentele de investiţii dintr-o 
companie şi o integrează în sistemul informaţional-decizional global.  

 
Evidenţa, gestiunea şi mentenanţa Mijloacelor Fixe şi a altor Active 

 
Acest modul informatic acoperă activităţile specifice privind evidenţa, gestiunea, exploatarea, 

mentenanţa, asigurarea şi manangementul tuturor mijloacelor fixe şi de muncă ale unei societăţi: parc 

auto, utilaje, clădiri, echipamente, instalaţii de lucru, alte imobilizări corporale sau necorporale. 

Principalele funcţiuni ale acestui program sunt: 

 Calculul şi evidenţa amortizării mijloacelor fixe, realizându-se: 
1. Evidenţa amortizării contabile 
2. Evidenţa amortizării fiscale 
3. Evidenţa diferenţelor (2-1). 
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 Structurarea şi prelucrarea tuturor operaţiunilor cu mijloace fixe, conform tabelului următor: 
 

Operaţiune Tipuri de documente Acţiune \ Funcţie 

Intrare Proces-verbal de recepţie Intrarea mijloacelor fixe prin operaţiunea de recepţie 
Proces-verbal de inventariere Intrarea mijloacelor fixe prin operaţiunea de inventariere 

Ieşire Proces-verbal de casare Ieşirea mijloacelor fixe prin operaţiunea de casare 
Document de înstrăinare Ieşirea mijloacelor fixe prin operaţiunea de vânzare 
Alte ieşiri Ieşirea mijloacelor fixe prin alte operaţiuni 

Actualizare 
(Modificare) 

Proces-verbal de modificare Modificarea (corectarea) caracteristicilor si/ sau 
indicatorilor mijloacelor fixe în urma unor decizii proprii, cu/ 
fără respectarea unor normative impuse de legislaţie  

Proces-verbal de intervenţie Modificarea de tip revizie a mijloacelor fixe, în afara unor  
operaţiuni reglementate, de tip: Modernizare, Reevaluare, 
Extrabilanţ. Poate avea doar rol informativ. 

Bon de miscare Schimbarea unor parametri ai mijloacelor fixe de tip: 
locaţie, utilizator, gestiune. 

Transfer Trecerea unui mijloc fix de la o gestiune la alta. 
Se realizează două operaţiuni concomitente: 

- Ieşirea din gestiunea sursă (predătoare) 
- Intrarea în gestiunea primitoare.  

Trecere în extrabilanţ Ieşirea mijloacelor fixe din balanţele şi bilanţul societăţii şi 
evidenţierea lor în extrabilanţ. 
Operaţiunea se execută, de obicei, asupra mijloacele fixe 
amortizate complet şi care încă nu sunt scoase din uz.   

Modernizare Evidenţierea modificărilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor 
care schimbă parametrii de funcţionare şi performanţele din 
exploatare ale mijloacelor fixe, aşa cum sunt reglementate 
de normele şi legislaţia în vigoare.  

Reevaluare Evidenţa revaluării categoriilor de mijloace fixe (clădiri), aşa 
cum sunt reglementate de normele şi legislaţia în vigoare. 

 
            Alte funcţiuni principale ale acestui program sunt: 

 Managementul parcului auto şi de utilaje 
 Planificarea, evidenţa şi urmărirea mentenanţei mijloacelor de muncă 
 Dispecerizarea şi managementul exploatării mijloacelor de muncă 
 Alerte privind: expirarea asigurărilor, revizii, roviniete, inspecţii ş.a. 

Acestă funcţiune a sistemului informaţional este acoperită în totalitate de modulul “Mijloace fixe şi 
alte active”, inclus în aplicaţia SICO Gestiuni. 

Acest program realizează evidenţa completă, gestiunea şi managementul tuturor imobilizărilor 
corporale şi necorporale. 

Tot aici sunt culese şi prelucrate date privind mentenanţa (revizii, reparaţii) şi gestiunea asigurărilor 
pentru parcurile auto şi de utilaje ale unei companii. 

Modulul acoperă activitatea compartimentelor care se ocupă de achiziţia, evidenţa financiar-
contabilă, evidenţa tehnico-economică, managementul şi mentenanţa mijloacelor fixe şi a altor active 
productive din cadrul unei companii.    

Mijloacele fixe sunt grupate, catalogate şi normate (durate normate minime şi maxime de 
funcţionare) conform nomenclatorului codurilor de clasificare. Pe lângă operaţiunile de gestionare de tip 
intrări şi ieşiri, programul evidenţiază şi alte operaţiuni la care sunt supuse mijloacele fixe: modificări, 
modernizări, reevaluări, modificarea parametrilor pentru calculul amortizării, intervenţii ş.a.  
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Programul permite calculul amortizării după toate metodele de calcul în vigoare (liniară, accelerată, 
degresivă).  

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Situaţii detaliate şi centralizate cu intrările  de mijloace fixe 
 Situaţii detaliate şi centralizate cu ieşirile  de mijloace fixe 
 Situaţii detaliate şi centralizate privind modernizările de mijloace fixe 
 Situaţii detaliate şi centralizate privind reevaluările de mijloace fixe 
 Planuri de amortizare 
 Planuri, programe şi alerte privind mentenanţa şi gestiunea asigurărilor mijloacelor fixe 
 Fişele istoric ale mijloacelor fixe 
 Balanţe detaliate şi centralizate pe tipuri, grupe, activităţi, obiective, subunităţi, utilizatori, locaţii 
 Amortizarea pe tipuri, grupe, activităţi, obiective, subunităţi, utilizatori (detaliat şi centralizat) 
 Contabilitatea automată pentru toate operaţiunile şi documentele acestui modul, cu menţiune 

specială pentru: 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind amortizarea lunară 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind intrările de mijloace fixe 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind casările de mijloace fixe 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind trecerea în extrabilanţ a mijloacelor fixe 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind modernizările mijloacelor fixe 
o Contabilitatea analitică şi sintetică privind reevaluările mijloacelor fixe 

 Rapoarte pentru audit ş.a. 

 
Organizare – Logistică 
 
Această funcțiune standard a sistemului informațional-decizional are ca obiectiv principal realizarea 

structurii organizatorico-funcțională a firmei. Această structură poate fi foarte  diferită de la o firmă la alta, 
în funcție de mai mulți factori referitori la activitățile și afacerile acestora: profilul, mediul, natura 
resurselor, nivelul de dezvoltare ș.a. Funcția de organizare este prezentă în majoritatea modulelor unui 
sistem informatic performant, cu precădere în aplicația de Resurse Umane. 

O componentă de baza a sistemului organizatorico-funcțional al firmei o reprezintă Logistica. 
În cadrul lui SICO ERP&CRM acest modul este prezent atât distinct cât și prin funcțiunile și sarcinile 

logistice  integrate celorlalte module. 
La nivelul unei companii logistica asigură dispecerizarea și optimizarea circulației bunurilor pe lanțul: 

achiziție,  stocare, mișcare internă, livrare, servicii post-vanzare ș.a. 
Funcționarea unor compartimente specializate cu sarcini logistice este oportună numai atunci când 

activităţile logistice au o pondere mare la nivelul întreprinderii. Chiar și în cazul existenței  
compartimentelor de logistică, acestea nu trebuie să realizeze toate funcţiile logistice. 

O separare organizatorică a sarcinilor logistice de cele conexe acestora (achiziție, desfacere ș.a.) pot 
îngreuna atât de mult distribuţia încât s-o facă nerentabilă. Pentru a rezolva această problemă, în procesul 
distribuției compartimentele de vânzare se ocupă de activitatea de desfacere iar managementul logistic 
urmărește operativ fluxul de marfă orientat pe costuri. Se realizează astfel un management eficent al 
canalului de distribuţie, cooperarea operativă dintre participanții acestuia fiind soluția optimă.  

Resursele de tip logistic al unei companii sunt formate, în principal, din parcul auto, de utilaje, alte 
mijloace de muncă, din forța de muncă direct aferentă acestora (șoferi, deservenți, etc.) și din structura de 
management logistic. Pentru logistica aferentă activităților comerciale (distribuția), o resursă umană de 
bază o formează agenții de vânzări sau personalul similar. Alături de profesionalismul acestora, dotarea lor 
tehnică formată din programe informatice adecvate, structuri hardware corespunzătoare, mijloace de 
deplasare ș.a.  contribuie decisiv la creșterea performanțelor lor profesionale.     

Având în vedere importanța, valoarea și dimensiunile resurselor logistice, planificarea, urmărirea și 
controlul acestora sunt obiective de interes maxim pentru conducerea companiei. 
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SICO ERP&CRM are module specializate pentru planificarea tuturor activităților și obiectivelor 
companiei, inclusiv pentru logistica acesteia. 

Din punct de vedere logistic sistemul permite definirea de “zone” de livrare și vânzare, care pot fi 
grupări geografice de clienți pentru a căror distribuție se pot aloca resurse materiale și umane omogene: 
transport, depozitare, service ș.a. 

Activitatea de distribuție în aceste zone se desfășoară conform unui plan de vizite utilizând, în 
mare parte, resurse umane și materiale specifice parcului auto. In acest caz, optimizarea funcționării 
acestor zone este, în mare parte o problemă de optimizare de transport etc..     

Aplicația permite stabilirea de timpi pentru distribuția mărfurilor pentru fiecare zonă și pentru 
fiecare client din această zonă. Pot fi întocmite planificări operative calendaristice ale livrărilor pe zone, 
clienti, comenzi, mijloace de transport, conducători auto. Stabilirea timpilor pentru aceste planificări se 
bazează pe timpul de livrare client-comandă (acoperirea de stoc, pregătire comandă, ambalare, transport 
ș.a.), care sunt înregistrați în mod implicit pe fiecare client, dar și pe fiecare comandă-client în parte. În 
modulul “Contracte și comenzi”, la urmărirea comenzilor de livrare se introduc timpii realizați și alte date 
privind starea fiecărei comenzi. Programul realizează automat rapoarte comparative între datele 
planificate și cele realizate ale livrarilor de produse. 

În SICO Gestiuni există module specializate pentru evidența și managementul tuturor resurselor 
logistice: 

 gestiuni de tip “Parc auto” pentru: 
o evidența și prelucrarea documentelor de tip: foi de parcurs, fișa activității zilnice (FAZ), 

repartizarea pe centrele de cost a cheltuielilor auto ș.a. 
o evidența, gestiunea și planificarea mentenanței auto 
o realizarea de rapoarte operative privind documentele acestei gestiuni 

 gestiuni de tip “Parc de utilaje” pentru: 
o evidența și prelucrarea documentelor de tip: foi de lucru utilaje, repartizarea pe 

centrele de cost a cheltuielilor cu utilajele ș.a. 
o evidența și gestiunea și planificarea mentenanței utilajelor 
o realizarea de rapoarte operative privind documentele acestei gestiuni 

 gestiuni de tip “Mijloace fixe” 
 

Producţie de bunuri si servicii 
 

Acoperirea acestei componente de bază a sistemului informaţional-decizional este realizată în 
cadrul aplicaţiei SICO Gestiuni care include conceptul MRP (Material Resources Planning – Planificarea 
Resurselor Materiale/ Material Requirements Planning – Planificarea Necesităţilor Materiale), pentru 
evidența, gestiunea și managementul producției și vânzării de bunuri și servicii. 

Pot fi definite structuri organizatorice, funcţionale şi de gestiune care să corespundă oricăror 
necesităţi informaţional-decizionale și de aplicare  a conceptelor de tip MRP privind producţia și vânzarea 
de bunuri şi servicii.   

Programul permite elaborarea de planuri pentru aprovizionarea cu materii prime şi materiale 
necesare procesului de producţie. Acest lucru asigură controlul și optimizarea stocurilor materiale 
necesare producției. Organizarea pe faze tehnologice a producției și planificarea MRP permit gestiunea de 
programe de producţie etapizate pe diferite perioade: zile, decade, luni, trimestre, ani, etc.  

SICO Gestiuni permite aplicarea unui model cibernetic de tip: intrări – procesare – ieşiri, cu 
mecanisme de reglare a intrărilor – pentru proiectarea, implementarea și funcționarea (sub)sistemului de 
producție. 

Din intrări fac parte:  

 programe de producție – defalcate pe zile, săptămâni sau luni, în funcţie de gradul de 
detaliere a MRP-ului 
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 structurarea producţiei – componentele încorporate în produsele finite şi fluxul tehnologic 
(rețetare, gestiuni pe faze tehnologice ș.a.) 

 date și informații privind pregătirea producției (antemăsurători, acoperirea cu stocuri ș.a.) 

 evidenţa stocurilor – controlul stocurilor pe fluxul gestiunilor tehnologice 
Procesarea reprezintă transformarea intrărilor în ieșiri, ieșirile reprezentând producția propriu-

zisă. 
Pe baza rapoartelor de producție se întocmesc documente de gestiune de tipul notelor de predare 

a produselor realizate. 
Evidența producției realizate se mai poate face și automat prin citirea și preluarea datelor 

înregistrate de echipamentele industriale automatizate, prin valorificarea automată a datelor din aplicații 
de proces ș.a. 

Gestiunile tehnologice și informaționale vor conține rezultatele procesărilor sub forma  stocurilor 
de produse, semifabricate, producție neterminată. Conform specificului fiecărui tip de producție, aplicația 
permite evidența completă în sisteme de date și indicatoare specifice, care cuprind: tipul produsului, 
trasabilitatea acestuia, parametri tehnici, loturi, termene de valabilitate, coduri, etichete, standarde ș.a.      

Din punct de vedere informațional, ieșirile mai pot reprezenta: informaţii, situaţii sau rapoarte 
destinate fundamentării deciziilor privind achiziţionarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, 
etc., şi a altor resurse necesare îndeplinirii programelor de fabricaţie (cantităţile, momentele în care aceste 
cantităţi trebuie să existe în stoc pentru ca procesul de producţie să se situeze în grafic).  
 Pe baza analizei rezultatelor privind ieșirile se realizează procese de feed-back, de reglare a 
intrărilor cu scopul optimizării întregului proces global al producției și valorificării  acesteia. 

Fiind o componentă a sistemului informatic integrat de tip ERP, modulul de Producție a lui                  
SICO ERP&CRM este, de fapt un sistem de management al producției de tip MRP II – Manufacturing 
Resources Planning (Planificarea Resurselor de Fabricaţie). Sistemul permite valorificarea informaţiei, la 
nivelul tuturor structurilor funcţionale ale căror procese sunt legate, într-un fel sau altul, cu cel al 
fabricaţiei propriu-zise.  

Componenta de Producție din SICO Gestiuni este un sistem complex din punct de vedere al 
modulelor componente, integrand sistemul de management al stocurilor cu sistemul de conducere a 
producţiei. 

Pot fi realizate funcțiuni cu privire la acoperirea capacităţilor de producţie, a necesarelor de forţă 
de muncă, a bugetării activităților de aprovizionare, producție, desfacere ș.a. 

O caracteristică de bază a lui SICO ERP&CRM este trasabilitatea. Având o bază de date unică și 
fiind un sistem informatic integrat și optimizat, acest produs informatic “beneficiază” de trasabilitate de la 
nivelul câmpurilor documentelor, al relațiilor și conexiunilor dintre documentele primare, al conținutului 
rapoartelor globale – până la cel al operațiunilor și comunicărilor utilizatorilor întregului sistem informatic. 

Trasabilitatea înseamnă în sensul foarte strict al cuvântului capacitatea de revizualizare al 
drumului parcurs de un produs pe procese de fabricţie şi pe fluxul tehnologic pe baza “urmelor” lăsate în 
urmă. 

SICO Gestiuni permite evidențierea automată a întregului flux informațional al produselor și 
serviciilor atât ascendant cât și descendent. 

Sistemul permite implementarea și utilizarea de soluții avansate pentru protecţia consumatorului, 
fiind și un instrument puternic de control şi delimitare de responsabilitate. În cazul în care un produs sau o 
cantitate mai mare de produse nu mai sunt conforme,  producătorul are capacitatea de a verifica motivul și 
de a localiza cauza. 

Obiectivul trasabilităţii este de a obţine un control total asupra produselor prin identificare 
idividuală şi de grup (lot sau şarjă) pentru a putea intervenii în cazul în care, ulterior fabricaţiei, se constată 
un defect sau inconvenient al produsului. 

Printr-un sistem de trasabilitate referitor la produs sau marfă primim răspunsuri la următoarele 
tipuri de întrebări: 

1. când? unde? din ce? ce cantitate s-a produs? de către cine? cine a lucrat şi în ce fază a producţiei 
la acel produs? 
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2. când? unde?, ce cantitate? de către cine a fost depozitat? cât timp a stat acel produs în depozit? 
3. când? unde? de către cine? cui? ce cantitate a fost livrată? 

Programul permite procesarea mai multor tipuri de documente specifice activităţii de producţie 
dintr-o companie: planuri cantitative şi valorice de producţie, reţetare de fabricaţie, rapoarte de producţie 
ş.a.   

De asemenea, prelucrează toate documentele primare emise către clienti şi care sunt înregistate în 
evidenţa financiar-contabilă a companiei: facturi, chitanţe fiscale, bonuri fiscale, avize de expediţie, ş.a. 
Documentele de acest tip reprezintă, din punct de vedere financiar-contabil, debitul conturilor de clienţi şi 
sursa de date pentru întocmirea jurnalelor de vânzări şi a altor rapoarte privind vânzarea de bunuri şi 
servicii din cadrul unei societăţi comerciale. 

În mod particular, se generează comenzile de lansare în producție care sunt integrate cu rețetarul, 
modulele de gestiune, comenzi la furnizori și se lansează în execuție. 

Formularele de culegere a datelor permit înregistrarea selectivă a unor multitudini de informaţii 
privind documentele, începând cu numerotările din Registrul Unic, clientul, numărul, data emiterii, data 
înregistrării, datele de identificare ale autovehiculului, contul de clienţi şi contul corespondent, centrele de 
costuri, contractul comercial (comanda), conţinutul documentului şi alte informaţii pentru întocmirea de 
rapoarte normativ-fiscale, financiar-contabile, comerciale ş.a.    

Acest modul al aplicaţiei este strâns legat de modulul “CONTRACTE ŞI COMENZI”, documentele 
sale putând fi arondate automat de program contractelor şi comenzilor de desfacere. Rapoartele privind 
vânzarea de bunuri şi servicii care includ informaţii atât din documentele modulului “CREANŢE” cât şi din 
contractele şi comenzile cu care sunt în conexiune sunt prezentate în cadrul modulului “CONTRACTE ŞI 
COMENZI”. 

Tipuri de rapoarte: 
 Planificarea și controlul aprovizionării cu resurse materiale a producției 
 Rețetare simple și complexe de fabricație  
 Antecalculaţii privind consumurile normate de resurse 
 Situaţii contabile şi de gestiune privind produsele (finite) realizate 
 Evidenţa şi managementul stocurilor de produse finite 
 Postcalculul consumurilor de resurse 
 Balanţe, istoric stocuri, liste, fişe de magazie, jurnale, situaţii privind intrările/ieşirile, 

centralizatoare, note contabile privind producţia și vânzarea de bunuri şi servicii 
 Situaţii comerciale privind producţia de bunuri şi servicii ş.a. 
 Jurnale, registre, centralizatoare, liste 
 Fise istoric pe clienţi 
 Balanta clienţilor 
 Jurnale de vânzări 
 Grafice de încasări 
 Rapoarte privind scadenţele de încasat 
 Rapoarte statistice 
 Registratura ş.a. 

SICO ERP&CRM asigură diverse grade de control asupra producţiei, dintre care se pot alege în 
funcţie de necesităţile specifice: producţie fără planificarea sistemului (comenzile de producţie se deschid 
manual iar eliberarea materiilor prime şi a materialelor se va face pe baza cantităţilor prevăzute în 
comenzile de producţie şi în structura produsului - reţetă), producţie cu planificarea necesarului de 
materiale (comenzile de producţie şi planificarea sunt realizate automat, independent de capacitatea de 
producţie), producţie cu planificare numai pentru simulare. După această simulare, se generează 
comenzile de producţie şi constituie baza pentru planificarea achiziţiilor. 

Modelarea Producţiei - presupune toate definiţiile cerute de managementul producţiei în general 
şi de planificarea producţiei (programarea infinită a capacităţii). În detaliu, se referă la: articole, operaţiile 
efectuate asupra acestora, centrul de lucru în care este efectuată fiecare operaţie, precum şi traseul 
tehnologic pentru fiecare articol. Majoritatea definiţiilor necesare pentru articole sunt specificate în 
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Modulul Gestiune Stocuri. Resursele şi alti parametri necesari pentru producţie se determină fie la nivel de 
traseu tehnologic, fie la nivel de articol. 

Planificarea necesarului de materiale (MRP) - Planificarea necesarului de materiale este o metoda 
pentru determinarea necesităţilor globale ale producţiei, fără a lua în considerare, în mod virtual, 
capacităţile de producţie și este baza procesului de producție din SICO ERP&CRM. Se calculează necesarul 
pe baza cantităţilor înscrise în structura produsului, a parametrilor de planificare şi a comenzilor de vânzări 
deschise (sau a comenzilor de producţie deschise). Rezultatele sunt utilizate drept bază pentru planificarea 
necesarului de aprovizionare. De asemenea, este generat necesarul de materii prime pentru producţie şi 
deschide comenzi de producţie pentru articolele de tip fabricat - inclusiv articolele care vor fi produse de 
subcontractori. Modulul include un mecanism de vizualizare a stocurilor în producţie, inclusiv producţia în 
curs de execuţie, care ar putea fi luate în considerare la aplicarea MRP. Planificarea necesarului de 
materiale este efectuată în general pe baza comenzilor de vânzare, a comenzilor de prognozare şi a 
comenzilor pe stoc destinate pentru MRP. SICO ERP&CRM deţine un mecanism de compensare a 
comenzilor de vânzări cu stocul necesar prognozării (MRP concepe necesarul pentru comenzi de 
prognozare a comenzilor pe stoc şi utilizează apoi stocul rezultat pentru completarea comenzilor de 
vânzare). 

Controlul producţiei - oferă mijloacele de administrare a întregului proces de producţie: 
introducerea comenzilor de producţie, eliberarea de materiale către gestiune producţie, raportarea 
operaţiilor finalizate şi menţinerea gestiunii în producţie (în curs de execuţie). Modulul poate fi utilizat în 
conexiune cu planificarea producţiei şi/sau planificarea necesarului de materiale (MRP), sau independent 
de acestea. Atunci când este utilizat separat, comenzile de producţie sunt emise manual. Totuşi, pentru 
aceste comenzi de producţie, administrarea materialelor estimate poate fi efectuată automat, iar 
eliberarea materialelor va ţine cont de cele mai potrivite depozite şi loturi de materiale pentru cazul 
respectiv. Mai mult, sistemul afişează stocul disponibil al respectivului material dintr-un anumit depozit şi 
lot. 

Comenzi de producţie - se deschid automat de către sistem, fie prin planificarea producţiei, fie prin 
planificarea necesarului de materiale (MRP). Rezultatele obţinute pot fi modificate, sau comenzile de 
producţie pot fi administrate manual. Pentru fiecare produs finit fabricat se poate administra serii unice 
ale comenzilor de producţie. Fiecarei comenzi de producţie i se atribuie un număr unic, în funcţie de 
definirea seriei pentru produsul finit. Producţia realizată se raportează pentru fiecare comandă de 
producţie, astfel încât cantităţile rezultate au ataşate numărul comenzii de producţie. Este posibilă 
menţinerea stocurilor din depozite separat pentru fiecare comandă de producţie. In detaliu, se salvează 
informaţii cum ar fi: data producţiei, data de expirare, structura produsului, revizii efectuate asupra 
structurii produsului etc. 

Eliberare materiale către producţie - Tranzacţiile de stoc în producţie se referă în principal la 
diversele modalităţi de eliberare a materialelor necesare producţiei. Acestea se diferenţiază una de alta 
prin gradul de trasabilitate (ce componenta este eliberata pentru ce produs). Eliberarea materialelor 
pentru producţie se efectuează în conformitate cu un plan de eliberare a materialelor către producţie, 
eliberarea manuala a materiilor prime sau planificarea de achiziţii. Articolele care sunt administrate pe 
loturi (număr lot furnizor, sau număr lot intern) vor fi eliberate din stoc în concordanţă cu datele de 
expirare şi cu metoda FIFO ("first in, first out"). 

Back-flush (administare producţie în curs de execuţie) - Procedura de back-flush reactualizează 
stocurile din producţie pe baza raportării producţiei pentru o activitate specifică. Luând în considerare 
structura produsului şi traseul tehnologic al articolelor în curs de execuţie, back-flush efectuează 
majorarea stocului pentru produsele din operaţiile deja raportate şi scoaterea din gestiune a materiilor 
prime şi a materialelor consumate într-o anumită operaţie. Aceasta permite, printre altele, administrarea 
producţiei în curs de execuţie. Procedura de back-flush realizează calculul nivelurilor de stocuri pentru 
toate fazele procesului de producţie, chiar şi pentru acelea pentru care nu există producţie raportată, dar a 
căror raportare se va face pentru o etapă ulterioară din procesul de fabricaţie. Procedura back-flush 
permite evidenţa producţiei în curs de execuţie şi la depozitele subcontractorilor, la fel ca şi pentru 
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propriile gestiuni de producţie, luând în considerare documentaţia de expediere şi recepţie a produselor 
de la subcontractor. 

SICO ERP&CRM are module specifice pentru automatizarea producției pentru mai multe domenii 
industriale: industria lemnului, materiale de construcții, siderurgie, mase plastice, industria alimentară, 
agricultură ș.a.  

 

Vânzare generală de bunuri și servicii 
 
Acestă funcţiune a sistemului informaţional este acoperită cu precădere de modulul “CREANTE”, 

inclus în aplicaţia SICO Gestiuni. 
Acest modul al aplicaţiei prelucrează toate documentele primare emise către clienti şi care sunt 

înregistate în evidenţa financiar-contabilă a companiei: facturi, chitanţe fiscale, bonuri fiscale, avize de 
expediţie, ş.a. Documentele de acest tip reprezintă, din punct de vedere financiar-contabil, debitul 
conturilor de clienţi şi sursa de date pentru întocmirea jurnalelor de vânzări şi a altor rapoarte privind 
vânzarea de bunuri şi servicii din cadrul unei societăţi comerciale. 

Formularele de culegere a datelor permit înregistrarea selectivă a unor multitudini de informaţii 
privind documentele, începând cu numerotările din Registrul Unic, clientul, numărul, data emiterii, data 
înregistrării, contul de clienţi şi contul corespondent, centrele de costuri, contractul comercial (comanda), 
conţinutul documentului şi alte informaţii pentru întocmirea de rapoarte normativ-fiscale, financiar-
contabile, comerciale ş.a.    

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte, în lei şi valută: 
 Jurnale, registre, centralizatoare, liste - privind operaţiunile de vânzări şi încasări din de vânzări  
 Fise istoric, Fişe balanţe, Fişe jurnal, Balanţe - pe conturi şi clienţi 
 Jurnale de vânzări 
 Grafice de încasări 
 Evidenţa şi urmărirea efectelor spre încasare 
 Rapoarte privind scadenţele de încasat 
 Rapoarte statistice privind vânzările şi încasările din vânzări 
 Note contabile 
 Registratura ş.a. 
Acest modul al aplicaţiei este strâns legat de modulul “CONTRACTE ŞI COMENZI”, documentele sale 

putând fi arondate automat de program contractelor şi comenzilor de desfacere. Rapoartele privind 
vânzarea de bunuri şi servicii care includ informaţii atât din documentele modulului “CREANTE” cât şi din 
contractele şi comenzile cu care sunt în conexiune sunt prezentate în cadrul modulului “CONTRACTE ŞI 
COMENZI”. 
 

Vânzare în sistem de retail 
 

Acest modul al sistemului informatic, SICO Retail, funcţionează ca parte integrantă a componentei de 

„Vânzare generală de bunuri şi servicii” şi are următoarele caracteristici: 

 Programul  operează direct în baza de date a aplicaţiei de gestiune, integrând funcţionarea 

gestiunilor bazate pe case fiscale de marcat cu gestiunile de stocuri, clienţi, trezorerie. 

 Programul face toate operaţiunile unui POS de vanzare complet, de ultimă generaţie, tipărind 

bonul fiscal şi gestionănd casa fiscală de marcat şi, opţional, alte dispozitive integrate POS-urilor 

respective : sisteme de cântărire, sisteme pentru carduri de plată ş.a. 

 Operarea vanzarilor se face pe baza scannării codurilor de bare ale produselor sau a etichetelor 

emise de sistemele de cântărire. 

 Sistemul permite lucrul simultan, în timp real,  cu reţele de magazine (depozite) de orice 

dimensiuni (market, supermarket, hypermarket). 
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 SICO ERP&CRM permite lucrul cu mai multe servere şi baze de date aflate la distanţă, care pot  

funcţiona atât independent cât şi interconectate la o baza de date centrală, pe un server central.   

 Sunt automat descărcate gestiunile de stocuri şi se realizează evidenţa completă a vânzărilor şi a 

încasărilor, inclusiv întocmirea jurnalelor de vănzări, a registrele de casă şi a note contabile 

aferente. 

  Numărul de POS-uri şi de magazine este nelimitat, fiecare fiind, de fapt,  un client personalizat al 
aplicaţiei de gestiune. 

 Sistemul permite setarea şi înregistrarea automată a tuturor datelor (articole contabile, centre de 
venituri, responsabili de vânzare ş.a.), necesare pentru: 

o Realizarea automată a evidenţei contabile 
o Întocmirea operativă a rapoartele de analiză şi control privind operaţiunile efectuate.  

 Sunt realizate interfeţe cu orice dispozitive şi echipamente POS. 
 SICO Retail are un sistem de securitate şi acces bazat pe utilizatori şi parole inclus în sistemul 

informatic general. 
 SICO ERP&CRM realizează planificarea preţurilor de vânzare pe locaţii şi perioade de timp, 

permiţănd utilizarea de preţuri promoţionale, în mod automat şi controlat, în orice perioade 
calendaristice, la orice intervale orare. 

 SICO Retail permite emiterea tuturor documentelor evidenţei primare de gestiune (bonuri fiscale, 
avize, facturi). 

 Programul aplică un sistem avansat de carduri de fidelitate (bonus), planificat şi controlat. 
 Aplicaţia permite realizarea automata a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la 

vânzări. 
 Sunt întocmite automat toate rapoartele fiscalizate de tip X, Z ş.a. 
 Toate datele introduse prin acest modul sunt identificate în SICO Gestiuni prin : gestiunea stocului, 

POS-ul vânzării, operator, datele setate automat. 
 Sunt realizate rapoarte de tipul celor de la „vanzare generală” şi, individual, doar cu datele acestui 

modul. 
 Toate datele introduse prin acest modul sunt accesate din modulul „vânzare generală de bunuri şi 

servicii” şi seregăsesc în toate rapoartele specifice ale lui SICO ERP&CRM.  

 
Modul pentru responsabili (agenţi) de vânzări  
 
Acest modul, SICO Distribuţie SFA, asigură interfaţa directă a utilizatorilor la distanţă de tip agenţi 

de vânzări şi sistemul informatic integrat.  
El este “vârful de lance” al unui sistem de vânzare mobil şi se încadrează în categoria programelor de 

tip SFA cross platform, care rulează pe orice dispozitiv de comunicare mobil (smartphone, tableta, laptop 
ş.a.) sub orice sistem de operarea (Android, Windows ş.a.)   

Programul acoperă întreaga activitate a unui agent de vânzare la distanţă, precum: 
1. Ofertarea produselor companiei 
2. Consultarea on-line a stocurilor şi a situaţiei de partener a clientului 
3. Stabilirea preţurilor de livrare conform: 

a. categoriei de încadrare a clientului 
b. preţului pe client al produsului 
c. nivelului de discount stabilit 
d. promoţiei existente pe intervale orare   

4. Rezervări de produse 
5. Intocmirea (preluarea) comenzilor de la clienţi direct în baza de date a lui SICO ERP 
6. Alertarea şi notificarea automate a compartimentelor de livrări 
7. Compartimentele de livrări pot analiza comenzile pentru a se decide asupra onorării acestora 
8. Transformarea automată a comezilor în documente de livrare (avize, facturi) 
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9. Consultarea stării comenzilor (rezervate, preluate, ambalate, livrate) ş.a. 
Toţi aceşti paşi pot fi scurtaţi sau actualizaţi “instant”, în funcţie de regulile şi procedurile stabilite.   

 
Ofertare-planificare-lansare-urmărire lucrări de construcţii-montaj 

 
Acestă funcţiune a sistemului informatic este realizată integral de aplicaţia SICO Devize, care are o 

prezentare separată. 
Un grup de rapoarte important a lui  SICO ERP, realizat în comun de SICO Devize şi de SICO Gestiuni 

îl reprezintă comparativele consumurilor de resurse. 
Sub forma extraselor (necesarelor) de resurse ale devizelor/ situaţiilor de lucrări, SICO Devize 

realizează fişele limită de consumuri pentru materiale, manopera, utilaje şi transport. 
Din SICO Gestiuni sunt extrase consumurile de resurse realizate.  
Situaţiile compartive de consumuri de resurse se prezintă sub forma unor  rapoarte cantitative şi 

valorice ce au: 

 la  numărător – necesarele tehnice planificate de resurse, determinate din fişele limită pentru 
consumuri  

 la numitor – consumurile realizate şi înregistrate conform documentelor de consum ale evideţei 
de gestiune 
Sunt evidenţiate şi comparate, cantitativ şi valoric, toate resursele consumate şi planificate 

aferente lucrărilor de construcţii-montaj. 

 
Contabilitatea analitică şi de gestiune 

 
Această funcţiune de bază a sistemului informaţional este acoperită în toate modulele lui SICO 

ERP&CRM care prelucreaza date de contabilitate primara, preponderent în SICO Gestiuni, prin realizarea 

urmatoarelor operaţiuni specifice: 

 Stabilirea schemelor de inregistrari contabile (conturi contabile, conturi de gestiune) la nivelul 
gestiunilor si a tipurilor de documente ale acestora. 

 Validarea campurilor referitoare la articolele contabile la nivelul fiecarui document. 
 Validarea rapoartelor centralizatoare cu articole contabile la nivel de documente. 
 Efectuarea asistata si automatizată a înregistrărilor contabile la nivelul fiecarui rând al 

documentelor. 
 Transmiterea automata a notelor contabile catre aplicatia SICO Financiar. 
Aceste operaţiuni se efectuează automat prin program şi sunt accesibile doar utilizatorilor cu 

atribuţiuni de contabilitate.  
SICO ERP&CRM mai realizează: 

- Urmărirea datoriilor și creanțelor pe parteneri, în lei și valută, document restant, scadență, 
diferențe de curs la decontări externe; 

- Registre şi Jurnale de Casă/ Bancă în lei şi valută, Jurnale de Cumpărări și de Vânzări; 
- Asigură integrarea tuturor programelor de declaraţii fiscale (declaraţiile 100, 300, 101, 390, 394 

etc.) și oferă posibilitatea de a crea șabloane/ machete de note contabile diverse pentru formulele 
care se repetă de la o perioadă la alta; 

- planul standard de conturi, existent implicit in aplicaţie, poate fi modificat și adaptat prin 
introducerea de conturi sintetice sau analitice specifice activităților firmei; 

- reevaluarea soldurilor la fiecare sfârșit de lună pe fiecare cont de casă sau bancă în valută și pentru 
soldurile conturilor de clienți și furnizori în valută. 
Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 

 Jurnale, registre, fişe istoric, fişe balanţe, fişe jurnal, balanţe, centralizatoare, situaţii intrări/ieşiri, 
liste, jurnal cumpărări, scadenţare, grafice de plăţi, evidenţa efectelor de plată, note contabile - 
privind evidenţa furnizorilor, în lei şi valută;   
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 Jurnale, registre, fişe istoric, fişe balanţe, fişe jurnal, balanţe, centralizatoare, situaţii intrări/ieşiri, 
liste, jurnal vânzări, scadenţare, grafice de încasări, evidenţa efectelor spre încasare, note 
contabile - privind evidenţa clienţilor, în lei şi valută;  

 Jurnale, registre, centralizatoare de Casă-Bancă , în lei şi valută; 
 Note contabile; 
 Evidenţa tehnic-operativă completă a gestiunilor de stocuri: 

o Balanţe, istoric stocuri, liste, fişe de magazie, jurnale, registre, rapoarte de gestiune, situaţii 
privind intrările/ieşirile, centralizatoare, note contabile; 

 Evidenţa contabilă analitică a mijloacelor fixe;  
 Situaţii detaliate şi sintetice pe centre de costuri/ venituri/ profit/ activităţi/ obiective/ subunităţi - 

privind: 
o fluxurile materiale şi finaciare; 
o cheltuielile; 
o veniturile; 
o comparativele cantitativ-valorice de consumuri; 
o rezultatele finale ş.a. 

 Întocmirea automată a tuturor declarațiilor obligatorii către instituțiile fiscale (ANAF): 
o  Declaraţiile: 100, 101, 300, 394, 390, Intrastat, 112. 

SICO ERP&CRM este astfel structurat și organizat încât asigură o contabilitate analitică 
automatizată la nivel de conținut al documentelor primare financiar-contabile, de maximă eficiență și 
productivitate. 

Practic, prelucrarea contabilă a documentelor primare se face o singură dată, prin contarea 
automată (schematizată) a acestora de către utilizatorii autorizați. Articolele contabile sunt monitorizate, 
verificate și preluate automat în notele contabile necesare contabilității sintetice și financiare, asigurând o 
maximă eficiență, operativitate și productivitate a activității sistemului financiar-contabil. 

 
Contabilitatea financiară 
 
Acest modul al lui SICO ERP&CRM  îndeplineşte următoarele funcţiuni de bază: 

 Se integrează cu aplicaţiile corespunzătoare ale sistemului informatic şi preia, sub forma notelor 

contabile, datele de contabilitate primara ale acestora. 

 Validează şi preia în mod automat toate notele contabile din contabilitatea analitica şi, împreună 

cu propriile note contabile, realizează sursa de date pentru indicatorii şi rapoartele subsistemului 

informatic financiar – contabil al societăţii. 

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Note contabile 
 Registru jurnal grupat pe conturi,documente,note contabile 
 Registru inventar 
 Fişe şah - Carte mare 
 Fişe de cont -  grupare pe note contabile şi pe fiecare document,cu indicarea contului 

corespondent  
 Fişe de cont  pe documente -  de tip jurnal complet  
 Balanţe financiar-contabile de verificare şi de raportare generală 

 Declaraţii ANAF (D 390, D 300, D 394, D 112, D 205, D 100, D101)  
 Indicatori şi formulare de bilanţ 
 Export date în programul pentru bilanţuri al Ministerului  de Finanţe   
 Declaraţia STATISTICA INTRASTAT 
  Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse 

finite(ANEXA 35 – marfuri accizabile cumpărate şi vândute în regim suspensiv) 
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 Situaţia  lunară privind obligaţiile la fondul de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţă. 
Evidența contabilă este realizată în partidă dublă pornind de la Registrul Jurnal, pe Fișe Cont și Carte 

Mare, până la Balanța de Verificare. 
SICO ERP&CRM realizează monitorizarea tuturor indicatorilor de bilanț în mod operativ, pentru 

fiecare lună de prelucrare, astfel încât realizarea bilanțurilor finale poate deveni o simplă formalitate. 
Modulul de contabilitate sintetico-financiară dispune de funcțiuni pentru exportul automat al 

datelor către aplicația de bilanț pusă la dispoziție de către ANAF, asigurându-se astfel automatizarea 
completă a întocmirii și raportării bilanțurilor financiar-contabile ale societatii. 

Toate rapoartele acestui modul pot fi executate atât pe fiecare filială (firmă) a unui grup de firme, 
cât şi unificat, în combinaţii aleatorii ale filialelor grupului.  

 

Bugete 
 
Orice sistem informaţional-decizional modern se bazează pe utilizarea bugetelor financiare, ca 

instrumente puternice pentru planificarea şi controlul cheltuielilor şi veniturilor companiei. Încadrarea 

cheltuielilor şi veniturilor în parametri stabiliţi prin bugete financiare bine fundamentate şi judicios 

alcătuite, asigură companiei o dezvoltare sigură, echilibrată si durabilă. 

O funcţie importantă care acoperă activitatea compartimentelor de bugetare financiară dintr-o 
companie este planificarea bugetară lunară, anuală şi multianuală a cheltuielilor şi veniturilor. Se pot defini 
bugete lunare, anuale şi multianuale pentru cheltuieli, venituri, aprovizionare, desfacere, producţie sau 
orice altă structură de activităţi. 

Pentru diferitele centre de costuri şi profit (activităţi, obiective, subunităţi, grupe de operaţii) pot fi 
definite, în mod rapid, bugete medii lunare de cheltuieli şi de venituri.  

Această funcţiune a sistemului informatic furnizează rapoarte complete privind execuţiile bugetare 
pentru diferite perioade de timp (luni, ani) selectate. Aceste rapoarte pot fi detaliate atât pe conturi cât şi 
pe diferiţi factori de grupare: activităţi, obiective, stadii, subunitati ş.a. 

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Situaţii ale execuţiei bugetelor, pe tipuri de bugete (cheltuieli, venituri, aprovizionare, desfacere 

ş.a.) şi conturi contabile  
 Situaţii comparative de cheltuieli şi venituri bugetate, pe activităţi, obiective, subunitati ş.a. 

 

Trezorerie 
 

Aceasta componenta a lui SICO ERP&CRM realizează următoarele: 

 Toate  operaţiunile de încasări de la clienţi se fac numai prin selectarea (punctarea) 

documentelor de tip creanţe (facturi către clienţi). 

 Toate  operaţiunile de plăţi către furnizori se fac numai prin selectarea (punctarea) 

documentelor de tip obligaţii (facturi de la furnizori). 

 Ca funcţiune de bază a sistemului informaţional al companiei, activitatea de Trezorerie se 

desfaşoară în cadrul gestiunilor Casă şi Bancă. 

 Sistemul permite efectuarea oricăror operaţiuni de trezorerie (Încasări şi Plăţi prin Casă şi 

Bancă) atât în lei cât şi în orice valută. 

 Formularele de culegere a datelor pentru orice operaţiune de trezorerie includ şi câmpuri 

pentru încadrarea lor pe centre de costuri sau de venituri. 

 Pentru orice operaţiune de trezorerie valutară, sistemul permite: 

o evidenţierea sumelor în valută şi în lei 

o înregistrarea diferenţei de curs valutar a operaţiunii 

o contarea diferenţei de curs valutar a operaţiunii. 
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 Sistemul include funcţiuni pentru plata sau încasarea efectelor spre decontare, în lei şi valută. 

 La gestiunea „Casa” sunt procesate toate documentele de tip: încasări, plăţi, viramente 
interne, avansuri spre decontare ş.a. 

 La gestiunea „Banca” sunt procesate toate documentele de tip: încasări, plăţi, efecte de 
încasat/ plătit (cec, bilete la ordin), viramente interne, extrase de cont ş.a. 

 Toate datele şi rapoartele vor putea fi evidenţiate pentru un numar nelimitat de conturi de 

Casă şi de Bancă. 

 Programul realizează următoarelor tipuri de rapoarte: 

 Registre zilnice şi cumulate de Casă şi Bancă, în lei şi valută. 

 Jurnale zilnice şi cumulate de Casă şi Bancă pe operaţiuni (Încasări, Plăţi, Complet), 
în lei şi valută. 

 Centralizatoare de Casa si Banca pe documente şi conturi, în lei şi valută 

 Fişe analitice de Casă şi Bancă pe conturi şi operaţiuni, în lei şi valută 

 Situaţii privind reevaluarea soldurilor la fiecare sfărşit de lună pe fiecare cont de Casă ori 
de Bancă în valută, cu evidenţierea diferentelor de curs şi realizarea automată a articolelor 
contabile cu aceste diferenţe de curs    

 Note contabile de Casă şi Bancă. 

 
Salarizare şi resurse umane 
 
Aplicaţia informatică de „Salarizare şi Resurse Umane” realizează evidenţa şi managementul 

resurselor umane ale firmei. Importanţa decisivă a resurselor umane în cadrul resurselor totale (umane, 
materiale, financiare) ale entităţii economice, conferă acestei aplicaţii informatice un rol de maximă 
importanţă în cadrul sistemului informatic integrat de tip ERP.      

Acest (sub)sistem al lui SICO ERP acoperă toată aria informaţională privind studiul, evidenţa, 
utilizarea şi managementul forţei de muncă. Sunt informatizate complet activităţile de personal,  
organizare, normare, salarizare, financiar-contabile, statistică, raportări externe ş.a. legate de resursele 
umane. 

SICO - Resurse Umane este o aplicaţie integrată având două componente principale: 
 Resurse Umane 
 Salarizare 

Alături de acestea, aplicaţia mai include un modul de Administrare, pentru funcţiuni de 
reglementare, mentenanţă şi întreţinere a datelor.  

 Componenta de Resurse Umane permite întreţinerea datelor de configurare, organizare şi 
funcţionare a companiei legate de resursele umane: activitaţi, subunităţi, formaţii, 
compartimente, locuri de muncă, meserii şi profesii, funcţii şi posturi, obiective, norme de 
muncă, date de personal ş.a. 

 Componenta de Salarii permite întreţinerea datelor cu care se realizează funcţiunile de 
salarizare: pontaje, manoperă, avansuri, indemnizaţii din asigurări (concedii medicale din fondul 
de risc/ bugetul asigurărilor sociale ş.a.), concedii de odihnă, lichidări în lună, gratuităţi, prime, 
omisiuni, alte drepturi băneşti, reţineri financiare ş.a. 

Datele privind prezenţa la lucru (pontaje) pot fi introduse direct în program, zilnic, la locurile de 
muncă ale angajaţilor, sau pot fi preluate pe severul aplicaţiei de pe diferite echipamente şi dispozitive de 
pontaje automate (cititoare de carduri).   

Această componentă realizează complet şi raportările externe către Casa de Pensii, asigurările de 
şomaj şi de sănătate. 

Tot aici este inclus modulul pentru realizarea completă şi raportarea veniturilor angajaţilor                     
(fişe fiscale, D205). 
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Fiecare dintre aceste componente are câte un modul de rapoarte specifice din care se obţin 
multiple date şi rapoarte privind organizarea, personalul, salarizarea, realizarea manoperei, indicatori, 
statistici, date financiar-contabile, fişe fiscale, declaraţii şi raportări externe (pensii, şomaj, sănătate)  ş.a. 

Sunt realizate următoarele tipuri de rapoarte: 
 Organigrame 
 State de funcţiuni 
 Alte situaţii şi statistici privind evidenţa personalului 
 State de plată pentru avans/lichidare 
 State de plată pentru diverse plăţi în cursul lunii 
 Analiza timpului lucrat (dispersia om-ore pe intervale de indici), compararea indicilor de 

salarizare cu cei de realizare a normelor 
 Bonuri de lucru (realizarea salariilor brute) 
 Realizarea şi urmărirea manoperei pe obiective, comenzi, diverse “target”-uri 
 State financiare 
 Centralizatoare de state 
 Fişe de venituri 
 Fişe (fluturaşi) de salarii 
 Declaraţia unică (D112) 
 Fişe fiscale, D205 
 Note contabile automate ş.a. 

 

Structura de control și conducere 
 
SICO ERP&CRM dispune de o interfață specializată pentru managementul companiei. Această 

aplicație este SICO Manager,  panoul de bord operativ al managerilor pentru urmărirea şi controlul 
activităţilor. Este o aplicație configurabilă, cu un meniu doar pentru prezentarea și selectarea  rapoartelor 
dorite de conducerea companiei. 

Rapoartele acestui modul sunt de tip integrat şi oferă informaţii complete despre procesele 
economice petrecute la nivelul societăţii: operaţiunile comerciale şi de marketing, încasările şi plăţile 
(cash-flow), fluxurile patrimoniale, managementul stocurilor, realizarea producţiei de bunuri şi servicii, 
execuţia bugetelor, evidenţa şi urmărirea costurilor, evidenţa şi urmărirea veniturilor, situaţii comparative 
de consumuri normate, evidenţa şi urmărirea rezultatelor finale (venituri-cheltuieli) ş.a.    

Structura de control și conducere a companiei beneficiază de următoarele tipuri de rapoarte: 
 Situaţii grupate pe funcţiunile companiei; 
 Situaţii privind utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane; 
 Statistici comerciale; 
 Realizarea planurilor şi bugetelor; 
 Managementul stocurilor şi a altor resurse materiale; 
 Situaţii complete privind rezultatele financiare ale activităţilor ş.a. 

Toate aceste rapoarte sunt realizate pentru orice periode de timp selectate şi pentru diferiţi factori 
de grupare: activităţi, obiective, subunităţi, centre de costuri şi profit, proiecte, programe ş.a. 

Rapoartele/ analizale sunt dinamice, multianuale, trimestriale, lunare, săptămânale, etc. pe diverse 
criterii. Analizele sunt flexibile și se generează inițial pe baza de machete de analiza definite de utilizator. 
Rezulatele sunt prezentate atât sub formă tabelară cât și sub forma de grafice interactive. 

Se pot defini analize a vânzărilor, a cumpărărilor, pe agent, punct de lucru, gestiune, grupa, 
subgrupa, denumire, furnizor etc., analize a creanțelor și datoriilor etc. 

Este posibilă planificarea, confruntarea planurilor/ faptelor, indicatorilor, se pot elabora un număr 
opțional de planuri, cu ajutorul unor indicatori de măsurare a performanței iar execuția acestora poate fi 
urmărită. 
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Modulul de Business Inteligence din SICO ERP & CRM se bazează pe un server de tip QlikView și 

este printre cele mai performante de pe piață având următoarele caracteristici: 

 Este un sistem de tip raportare multidimensională. 

 Permite realizarea de rapoarte personalizate conform cerințelor beneficiarului 

 Datele pe care se bazează rapoartele sunt preluate dinamic, direct din baza de date a aplicației 
SICO ERP&CRM. 

 Viteza de realizare este maximă, accesul la rapoarte fiind instantaneu. 

 Analizele se fac multidimensional, cu arii de cuprindere (activități, obiective, subunități, divizii, 
gestiuni, grupe de operații, stadii) și perioade de timp selective permițându-se diferite combinări și 
scenarii ale utilizatorului. 

 Se pot realiza diferite scenarii de business, marketing, logistic, operațiuni specifice. 

 Permite realizarea de grafice și de hărți dinamice, cu vizualizarea evoluției în timp și spațiu a 
indicatorilor – practic, raportul se împrospătează automat și instantaneu din propria-i fereastră la 
fiecare schimbare în baza de date a lui SICO ERP, fără a se face o operațiune a utilizatorului. 

 Permite analize comparative și realizarea de statistici. 

 Conține componentele de Analiză și Bugetare existente în rapoartele sistemului ERP, permițând 
compararea rapoartelor similare. 

 Permite rapoarte, analize și scenarii de tip “WHAT-IF”.  
• Are capabilităţi extinse de diversificare a analizelor. 
• Presupune investiţii şi cerinţe minime la instalare şi ulterior în exploatare. 
• Permite dezvoltarea ulterioară de aplicaţii de raportare interactive într-un timp scurt şi cu un 

necesar minim de cunoştinţe. 
• Permite publicarea directă on-line a rapoartelor și datelor. 

Această soluție de raportare de tip web-based, bazată pe serverul de rapoarte și pe tehnologia 
QlikView,  este perfect compatibilă cu mediul Microsoft Windows (Internet Explorer 9, Windows 7/8 ș.a.) 
având ca sursă de date - baza de date a lui SICO ERP&CRM de tip MS SQL Server. 

Modulul de Business Inteligence cuprinde analize vizuale și interactive, dinamice cantitative și 
valorice, realizate după diferite criterii (dimensiuni), cost, adaos, vânzare pe produse, grupe, clienți, 
furnizori etc. Evoluțiile sunt urmărite pe perioade săptămânale sau lunare, tabelar și grafic.  

Sunt realizate: 

 Analize dinamice pe perioade zilnice, săptămânale sau lunare consolidate pe mai mulți ani; 

 Analiza vânzări comparativă pe ani și luni; 

 Analize comparative pe perioade și locații; 

 Tabloul de bord cu analize per clienți/furnizori , comenzi, facturi, datorii , creanțe; 

 Structurarea rapoartelor de urmărire și reflectare a activităților pe multiple centre de cost și 
de rezultate, grupe de operațiuni, tipuri de resurse, articole de calculație;   

 Analize de profitabilitate; 

 Analize cuprinzătoare, operative și exacte privind veniturile,  cheltuielile și rezultatele pentru toate 
activitățile, obiectivele, subunitâțile și alte stucturi de organizare și funcționare ale companiei.   

    Cu acest modul de Business Inteligence,  în câteva secunde puteți obține: 
• Date, informații și rapoarte complete pentru a putea aplica operativ metode avansate și eficiente 

de management, precum Managementul prin Excepţii (M.P.E.); 
• Rapoarte complete privind activitatea companiei; 
• Identificarea tendinţelor; 
• Comparaţii realizat versus planificat; 
• Estimări de cost de maximă precizie și operativitate; 
• Estimarea deviaţiilor de la planificat (buget)  înainte de a se întâmpla; 
• Identificarea de date inconsistente ș.a. 
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SICO ERP include un generator de rapoarte bazat pe servicii MS SQL Server de ultimă generație cu 
ajutorul căruia se pot crea noi rapoarte, în funcție de cerințele dumneavostră. Astfel, răspunsul nostru va fi 
prompt și afirmativ pentru orice solicitare privind crearea unui raport nou sau de modificare a unuia 
existent. 

 

6. Sistemul de administrare și securitate 
 

SICO ERP dispune de un sistem de administrare și securitate a resurselor sale de cel mai înalt nivel. 

Accesul în aplicație se face printr-un nume de utilizator și o parolă de acces unice, fiind criptate și 

asigurate pe serverul bazei de date cu maximum de siguranță oferite de MS SQL Server și de aplicația 

server. 

Totodată, în funcție de performanțele stațiilor și ale conexiunilor la server, administratorul aplicației 

poate modifica, pentru fiecare stație de lucru, volumul maxim implicit al transferului de date de la server la 

stație, optimizând astfel duratele de lucru.   

Administrarea  drepturilor de acces în sistem se face  pe trei nivele, simultan: 

1. La intrarea în aplicație, prin preluarea restricțiilor și permisiunilor de utilizator asupra datelor, 
operațiunilor, tranzacțiilor, modulelor și rapoartelor aplicației. 
Aceste drepturi și restricții sunt detaliate la nivel de modul, operațiune, document, câmpuri de 

date din documente, tranzacție,  operație, grupe de operații, tipuri și conținut de rapoarte ș.a.   

Drepturile și restricțiile sunt acordate   care administratorul are acces exclusiv. 

Ele sunt încărcate automat și devin efective pentru fiecare utilizator la intrarea în orice interfață de 

aplicație client. 

2. In timpul lucrului efectiv în aplicație, la toate solicitările aplicației client adresate serverului. Aceste 
solicitări, privite ca cereri de utilizator, sunt evaluate automat  și validate conform permisiunilor și 
restricțiilor de utilizator, fiind executate sau nu de către system.   

3. La nivelul interfeței aplicației client prin meniul și configurarea acesteia pe funcțiuni specifice  unor 
categorii de utilizatori. 

 

7. Sistemul de notificare și alertare 
 

SICO ERP are încorporat un sistem propriu de comunicări și notificări între toți utilizatorii săi care le 
permite acestora un schimb intern de informări și acțiuni privind operațiuni secvențiale specifice, de 
intercondiționare și alte operațiuni referitoare la documentele și rapoartele aplicației. 

Sistemul de notificare și alertare poate avea fie un rol informativ, fie unul obligatoriu, de reglementare 
a relațiilor dintre acțiunile utilizatorilor aplicației. 

Pentru anumite module, precum cele de evidență utilaje și parc auto, sistemul de alertare are un rol 
determinant, generând activități obligatorii precum revizii, plăți asigurări ș.a.  

 
8. Asigurare mentenanță și service 

 

Serviciile de mentenanță și service pentru SICO ERP&CRM  sunt asigurate pentru o perioadă de timp 
nelimitată. 

În pachetul serviciilor incluse la punctul 1) este inclusă mentenanța legislativă (adaptarea aplicației la 
orice modificări legislative). 

Se asigură, prin personal specializat, pentru toți utilizatorii sistemului SICO ERP&CRM suport standard 
software și helpdesk on-line. Utilizatorii pot adresa telefonic, on-line sau prin e-mail solicitările lor, 
personalul furnizorului oferind asistență în diagnosticarea și rezolvarea defecțiunilor/ erorilor apărute în 
procesul de exploatare.  
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Se asigură intervenția și rezolvarea incidentelor apărute în timpul cel mai scurt posibil (uzual acest timp 
se înscrie sub o oră de la semnalarea incidentului). De obicei, în 99,9% din cazuri, din experiența noastră, 
aceste incidente se rezolvă on-line. În restul cazurilor, furnizorul trimite o echipă de intervenție la sediul 
beneficiarului pentru remedierea incidentului. 

Se asigură un sistem suport (asistență tehnică) în intervale orare și zile calendaristice care poate fi de 
24 ore din 24 ore – 7 zile din 7 zile pe săptămână. 

 

9. Dezvoltare și modificare aplicație 
 

TAREM asigură dezvoltarea și modificarea aplicației pentru o perioadă de timp nelimitată. 

Mentenanța legislativă (adaptarea aplicației la orice modificări legislative) este gratuită, fiind inclusă în 

costurile contractului de mentenanță și service. 

Se asigură orice alte modificări și dezvoltări ulterioare ale sistemului SICO ERP&CRM solicitate de 

beneficiar.  

 
10. Arhitectură logică – software și fizică 

 
SICO ERP&CRM este un sistem software complex şi multimodular care integrează procesele economice 

ale companiei cu scopul optimizării şi creşterii eficienţei acestora. Sunt realizate integrarea şi sincronizarea 

principalelor funcţiuni ale unei întreprinderi, furnizând informaţii integrate şi ordonate, asigurându-se 

fluidizarea schimbului de date dintre structurile organizatorice, o comunicare operativă între utilizatori. 

Caracteristicile lui SICO ERP&CRM: 

 Sistem informatic multicompanie (număr nelimitat de companii, sucursale, filiale, puncte de lucru)   
 Sistem multiutilizator, permiţând adăugarea ulterioară de utilizatori suplimentari 
 Ergonomie ridicată (sistem uşor de configurat şi parametrizat, posibilitatea memorării setărilor 

fiecărui utilizator, precum şi personalizarea rapoartelor generate de sistem) 
 Uşurinţa în utilizare, fiind accesibil chiar şi utilizatorilor cu cunoştinţe minime de operare pe 

calculator; meniurile şi funcţionalităţile pot fi apelate cu ajutorul mouse-ului sau prin combinaţii de 
taste 

 Concepţie unitară a modulelor, abordare bazată pe procese 
 Sistem scalabil (se poate porni de la o configuraţie minimă, ulterior putându-se adăuga module 

suplimentare) 
 Sistem informatic modular, permite acces partajat (pe nivele de acces şi drepturi de utilizator) la 

functionalităţi 
 Prelucrări rapide pe volum mare de date 
 Posibilitatea testării unor scenarii, fără a altera ireversibil datele reale ale companiei 
 Bază de date centralizată (conferă siguranţă în exploatare) 
 Flexibilitate, adaptare uşoară la cerinţele clienţilor şi la modificările legislative  
 Facilităţi pentru extindere ulterioară a functionalităţilor  
 Posibilitatea lucrului pe proiecte  
 Generarea de analize şi rapoarte pentru managerii de la vârful ierarhiei  
 Posibilitatea actualizării sistemului prin Internet  
 Import/export date din/în diferite formate  
 Securitate sporită (facilităţi de salvare a datelor în orice moment) 
 Sistem dezvoltat cu tehnologiile cele mai avansate (cu aplicaţii web), baze de date MS SQL Server  
 Arhitectură client-server: Server (e), număr nelimitat de stații fixe și portabile, număr nelimtat de 

imprimante/ multifuncționale/ scannere ... 
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 În afară de serverul (serverele) pentru baze de date și de aplicație, sistemul informatic integrat 
poate include și alte servere specializate: server pentru adrese VPN, server pentru documente 
atașate, server pentru sistemul de supraveghere etc.. 

 Pe lângă echipamentele dintr-o arhitectură “client-server” din rețeaua informatică integrată pot 
face parte orice echipamente electronice care se conectează la un calculator  

 Sistemul informatic lucreaza in timp real atât in retele LAN, WAN cat și pe internet. 
 

SICO ERP&CRM dispune de un sistem de administrare și securitate a resurselor sale de cel mai înalt 

nivel. Accesul în aplicație se face printr-un nume de utilizator și o parolă de acces unice, fiind criptate și 

asigurate pe serverul bazei de date cu maximum de siguranță oferite de MS SQL Server și de aplicația 

server. 

Totodată, în funcție de performanțele stațiilor și ale conexiunilor la server, administratorul aplicației 

poate modifica, pentru fiecare stație de lucru, volumul maxim implicit al transferului de date de la server la 

stație, optimizând astfel duratele de lucru.  

Administratorul asigură accesul la informații pentru oricâți utilizatori este nevoie în cadrul proiectului, 

sistemul realizând evitarea blocărilor reciproce. 

SICO ERP&CRM are o arhitectură software de tip “client - server” cu următoarele componente: 

 Componente server, care acoperă toate modulele descrise la Capitolul II: 

 sistem de operare server de tip Windows sau de orice alt tip  

 baza de date de tip Microsoft SQL Server 

 funcții, proceduri server ș.a. atașate bazei de date 

 alte componente server   

 Componente client reprezentate de interfețele (aplicațiile) - client prezentate la Capitolul I și care 
             sunt instalate pe fiecare stație de lucru sau pe un server de aplicație în cazul unei interfețe web. 

Această arhitectură software este instalată și funcționează pe o “platformă” formată din 3 

nivele/straturi: 

 Nivelul hardware, format din componentele server, stații de lucru, componente și echipamente de 
conectică ș.a. – care reprezintă arhitectura hardware; 

 

O arhitectură hardware completă e descrisă de imaginea următoare: 
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 Sisteme de operare software pentru server și stații; 

 Software de gestionare a bazelor de date de tip Microsoft SQL Server; 

 ș.a. 
 

11. Instruire 
 

TAREM va instrui personalul necesar în vederea utilizării aplicaţiei SICO ERP&CRM. Această 
activitate va fi supervizată de echipa de management a proiectului și se va desfășura în perioada de 
valabilitate a contractului de furnizare. 
 TAREM asigură instruirea unui număr nelimitat de utilizatori desemnați de beneficiar în vederea 
utilizării modulelor solicitate. În acest sens se vor organiza grupe de instruire, corespunzător 
funcționalităților pe care vor trebui să le folosească utilizatorii. De asemenea, acesta va asigura școlarizarea 
personalului după punerea în funcțiune și testarea aplicației. Școlarizarea angajaților va avea loc la sediul 
beneficiarului şi se va desfășura în limba română. 

Numărul de grupe și numărul exact de utilizatori instruiți se va decide în etapa de implementare a 
proiectului. 

Implementarea proiectului nu poate fi realizată fără instruirea personalului implicat în utilizarea 
sistemului informatic. Toți utilizatorii sistemului informatic vor fi instruiți și pregătiți conform sarcinilor și 
atribuțiunilor fiecăruia. Instruireava avea următoarelor obiective de bază: 

 Cunoașterea sistemului integrat în ansamblul său; 

 Învățarea modului de operare în sistem; 

 Înțelegerea implicațiilor sistemului și a avantajelor acestuia. 
            Sesiunile de instruire vor fi de mai multe tipuri, în funcție de categoriile de utilizatori ai sistemului. La 
dispoziția fiecărui utilizator va fi pus câte un manual de utilizare a sistemului. Pentru fiecare categorie se 
vor organiza sesiuni de instruire, care vor fi compuse din: 

 sesiuni cu caracter general; 

 sesiuni cu caracter specific pentru fiecare modul; 

 sesiuni de aplicație practică pe sistem pentru fiecare modul; 

 sesiune de verificare a cunoștințelor dobândite. 
Sesiunile de instruire conțin minim următoarele teme: 

 Prezentarea sistemului din punct de vedere funcțional; 

 Prezentarea posibilităților de alertare și sesizărilor pro-active; 

 Prezentarea modului de lucru în sistem; 

 Prezentarea sistemului din punct de vedere funcțional; 

 Prezentarea fluxurilor de documente automate; 

 Prezentarea modului de îndeplinire a sarcinilor în cadrul acestor fluxuri și oglindirea acestora în 
sistem; 

 Prezentarea modului de căutare a documentelor și a modului de stocare a acestora; 

 Prezentarea modului de organizare și modificare a rapoartelor în sistem; 

 Prezentarea sistemul din punct de vedere tehnic; 

 Prezentarea modului de realizare a copiilor de siguranță; 

 Prezentarea instrumentelor de monitorizare și urmărire a accesului la sistem; 

 Prezentarea modului de generare a alertelor IT; 

 Prezentarea modului de configurare a rapoartelor de stare a întregului sistem; 

 Prezentarea modului de întreținere a sistemului; 

 Prezentarea modului de configurare a echipamentelor din întregul sistem pentru a genera și a 
recepționa alerte; 

 Prezentarea modului de lucru cu fiecare modul în parte. 
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Sesiunile de instruire vor fi realizate de TAREM în conformitate cu prevederile contractuale. De 
asemenea, TAREM va pune la dispoziția beneficiarului manuale de utilizare ale lui SICO ERP&CRM.   

Responsabilitatea pentru derularea acestei etape revine atât echipei de implementare a proiectului 
din cadrul Beneficiarului cât și firmei TAREM prin echipa sa de implementare. TAREM  va propune metode 
de transfer a cunoștințelor privind aplicațiile software implementate în cadrul proiectului prin dezvoltarea 
programului de instruire, cu precizarea detaliilor de organizare (durata, număr de săli, număr de sesiuni, 
număr de participanți, echipamente și instrumente folosite).  

 

12. Plan de implementare SICO ERP&CRM –  scenariu 
 

1) Planificarea implementării şi analiza detaliată 
Scopul fazei de planificare a proiectului este acela de a confirma cerinţele proiectului în ceea ce 

priveşte întinderea, planificarea temporală şi participanţii. De asemenea, se convine asupra unui cadru de 
implementare şi se definesc rolurile şi responsabilităţile specialiştiilor TAREM şi ale personalului clientului 
care participă la implementare. Această etapă impune stabilirea de aşteptări realiste, în scopul asigurării 
succesului proiectului şi va constitui fundamentul activităţilor următoare. 

Etapa de planificare, constă în întocmirea împreună cu clientul a project plan-ului de 
implementare. 

Project manager-ul desemnat de TAREM ţine permanent legătura cu reprezentanţii clientului, 
pentru desfăşurarea optimă a implementării. Tot in această etapă se identifică activităţile critice şi ordinea 
acestora, calculul riscurilor asociate implementării ş.a. 

Analiza detaliată constă în analizarea în detaliu a fluxurilor informaţionale, configurarea 
parametrilor funcţionali, analizarea detaliată a customizărilor şi identificarea lor temporală.  

Analiza detaliată constă în analizarea în detaliu a fluxurilor informaţionale, configurarea 
parametrilor funcţionali, analizarea detaliată a customizărilor şi identificarea lor temporală.  

Informațiile și datele acestei analize stau la baza întocmirii nomenclatoarelor de configurare și 
funcționare ale aplicației: 
 Plan de conturi 
 Produse și servicii 
 Gestiuni 
 Parteneri 
 Activități 
 Obiective 
 Subunități 
 Grupe de operații 
 Stadii 
 Tipuri de resurse 
 Operațiuni de manoperă 
 Rețetare 
 Ș.a. 

Tot aici se stabilesc utilizatorii aplicației și aria lor de acțiune în cadrul aplicației prin realizarea  
Sistemului de administrare și securitate. 

Configurarea corectă a acestor nomenclatoare la specificul clientului asigură, în proporție de peste 
50%, succesul implementării. 

 

2) Instalarea Serverului 
Această fază implică instalarea aplicaţiei server SICO ERP&CRM pe platforma hardware a clientului 

de către specialiştii tehnici ai TAREM. Aceştia se asigură că echipamentele hardware, sistemul de operare, 
reţeaua şi baza de date sunt setate corect înaintea instalării aplicaţiei. Se instalează apoi aplicaţia server 
SICO ERP&CRM şi se iniţializează baza de date de tip SQL Server. Se probează funcţionarea aplicaţiei şi a 
bazei de date cu datele de test. 
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Implicarea Administratorului de Sistem IT al clientului este necesară în această fază pentru 
asigurarea asistenţei la accesarea sistemului şi la instalarea aplicaţiei. După instalarea componentei de 
server, urmează ca aplicaţiile client să fie instalate de către specialiştii TAREM, asistaţi de reprezentantul 
clientului. De asemenea, în această etapă se parametrizează aplicaţia conform fişei de parametri ce a fost 
completată in cadrul analizei detaliate. 

 

3) Instruirea 
Scopul acestei faze este de a asigura instruirea utilizatorilor, prezentându-le noul sistem, sfera de 

acţiune şi funcţionalităţile acestuia şi modul cum intervine SICO ERP&CRM în activitatea lor. 
După prezentarea generală a aplicaţiei, consultantul de implementare creează, împreuna cu 

reprezentantul de proiect din partea clientului, grupele de instruire. Instruirea este modulară, fiecărei 
grupe îi vor fi prezentate în detaliu functionalităţile aplicaţiei conform activităţilor pe care acea grupa o 
desfăşoară. La sfârşitul instruirii are loc testarea utilizatorilor, astfel încât demararea lucrului cu                       
SICO ERP&CRM să aibă loc în condiţii optime. 

În cadrul perioadei de implementare se agrează de comun acord un calendar pentru perioadele de 
instruire. Şedinţele de instruire se organizează la sediul clientului. Se recomandă ca grupele de utilizatori să 
nu depaşească 7 persoane simultan pentru o eficienţă ridicată a procesului de învăţare. 

 
4) Configurarea aplicaţiei 

Această etapă se desfasoara pe parcursul întregii implementări, prin identificarea nevoilor de 
configurare a aplicaţiei în funcţie de specificul activităţii clientului. 

 
5) Importul datelor 

Importul datelor are loc înaintea demarării lucrului cu SICO ERP&CRM. Clientul completează şi 
predă datele existente, în format excel. Acestea sunt verificate de specialistul tehnic care efectuează 
importul datelor în aplicaţia SICO ERP&CRM. Datele urmează a fi verificate şi de către client, care işi dă 
acordul scris asupra corectitudinii datelor de pornire. În cazul în care se inlocuieşte un alt sistem, transferul 
activităţii pe noua platformă de lucru se realizează prin preluarea soldurilorde început în noul sistem şi 
începerea activităţii de la o dată stabilită. 

O atenție specială se acordă preluării, configurării, integrării și testării eventualei baze de date a 
clientului cu privire la operațiunile de service (manoperă) pe mărci și tipuri de mașini (denumiri, coduri, 
norme de timp, tarife ș.a.)  

 

6) Demararea lucrului cu SICO ERP&CRM 
În cele mai multe cazuri nu este necesară rularea paralelă a sistemului. Având în vedere că datele 

importate au fost verificate de către client, care şi-a dat acordul asupra corectitudinii acestora, atât 
specialistii TAREM cât şi personalul clientului au deja certitudinea în această fază că noul sistem porneşte 
de la o bază de date stabilă şi corectă. 

Un consultant de implementare va rămâne la dispoziţia clientului atât cât va fi necesar, pentru a 
supraveghea desfaşurararea optimă a lucrului cu aplicaţia. 

Implementarea SICO ERP&CRM se consideră incheiată odată cu închiderea cu succes a primei luni 
contabile în aplicaţie. 

 
7) Evaluarea rezultatelor 

Evaluarea proiectului de implementare a sistemului informatic SICO ERP&CRM se face cu scopul de 
a identifica gradul de mulţumire al clienţilor.  

Evaluarea rezultatelor implementării are loc in 2 paşi: 
o Imediat după implementare: pentru a identifica gradul de mulţumire al clientului privind 

procedurile de implementare folosite, profesionalismul angajaţilor implicaţi în implementare 
ş.a. 
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o La 6 luni după implementare: pentru a identifica gradul de mulţumire al clientului privind 
utilizarea aplicaţiei şi evaluarea sistemului de suport al TAREM. 

 

13. Suport post-implementare 
 

Pentru a asigura satisfacţia clientului şi după implementarea aplicaţiei, TAREM pune la dispoziţia 
clienţilor săi sistemul de suport post implementare. 

TAREM asigură suport pentru întrebări de natură tehnică sau în cazul unor eventuale raportări ale 
unor situaţii de funcţionare anormală a soluţiei. Suportul tehnic este disponibil în timpul orelor normale de 
operare. 

Sistemul de suport creşte fiabilitatea, accesabilitatea şi încrederea în sistem livrând răspunsuri de 
calitate pentru aplicaţiile TAREM în cel mai scurt timp. 

Firmele care au contracte active de mentenantă şi suport tehnic au asigurat un timp de răspuns la 
incidente conform celor stipulate în contract. 

Sistemul de suport asigură suport pentru diverse tipuri de probleme: 
 Optimizarea folosirii 
 Întrebări post implementare 
 Preluare de bug-uri 
 Ajutor în raportare 
Avantajele folosirii sistemului de suport 
 Costuri de suport predictibile şi scalabile 
 Creşterea fiabilităţii sistemului 
 Creşterea încrederii personalului în folosirea aplicaţiei 
 Consultanţă din partea unor persoane având cunoştinţe tehnice şi business ridicate 

 
14. Caracteristici generale 

 

 Sistem informatic multicompanie (număr nelimitat de companii, sucursale, filiale, puncte de lucru)   
 Sistem multi-utilizator, permiţând adăugarea ulterioară de utilizatori suplimentari 
 Ergonomie ridicată (sistem uşor de configurat şi parametrizat, posibilitatea memorării setărilor 

fiecărui utilizator, precum şi personalizarea rapoartelor generate de sistem) 
 Uşurinţa în utilizare, fiind accesibil chiar şi utilizatorilor cu cunoştinţe minime de operare pe 

calculator; meniurile şi funcţionalităţile pot fi apelate cu ajutorul mouse-ului sau prin combinaţii de 
taste 

 Concepţie unitară a modulelor, abordare bazată pe procese 
 Sistem scalabil (se poate porni de la o configuraţie minimă, ulterior putându-se adăuga module 

suplimentare) 
 Sistem informatic modular, permite acces partajat (pe nivele de acces şi drepturi de utilizator) la 

functionalităţi 
 Prelucrări rapide pe volum mare de date 
 Posibilitatea testării unor scenarii, fără a altera ireversibil datele reale ale companiei 
 Bază de date centralizată (conferă siguranţă în exploatare) 
 Flexibilitate, adaptare uşoară la cerinţele clienţilor şi la modificările legislative  
 Facilităţi pentru extindere ulterioară a functionalităţilor  
 Posibilitatea lucrului pe proiecte  
 Generarea de analize şi rapoarte pentru managerii de la vârful ierarhiei  
 Posibilitatea actualizării sistemului prin Internet  
 Import/export date din/în diferite formate  
 Securitate sporită (facilităţi de salvare a datelor în orice moment) 
 Sistem dezvoltat cu tehnologiile cele mai avansate (cu aplicaţii web), baze de date MS SQL Server  
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 Permite lucrul pe platforme „cloud” cu integrarea aplicatiilor sale cu orice aplicatii din „cloud”  
 Arhitectură de tip „client-server” multi-nivel, configurabilă pe 2-3 sau mai multe nivele/ straturi.  

 

15. Tehnologie de ultimă oră 
 

Responsabilii IT şi administratorii de sistem vor constata din descrierea următoare că sistemul 
informatic SICO ERP oferă o instalare rapidă, iar caracteristicile sale tehnice necesită un volum de muncă 
minim pentru întreţinerea sistemului: 

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.)  

Alte caracteristici tehnice ale sistemului informatic SICO ERP&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), ceea ce permite conectarea 
filialelor unei companii, dispersate geografic, prin intermediul SICO.  
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www.tarem.ro 

Pentru mai multe informatii despre  

Aplicatiile SICO ERP, viziteaza: 

www.tarem.ro 


