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Aplicatii software 
 
Sistem de management al documentelor si informatiilor 
In conditiile in care mediul de afaceri este in continua expansiune, este necesar ca informatia sa 
fie disponibila la locul si momentul potrivit. Managementul eficient al fluxului si ciclului vietii 
unei informatii necesita un sistem puternic de gestiune. 
Solutia noastra se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc sa controleze, sa 
ordoneze si sa automatizeze institutional fluxul documentelor si al informatiilor. 
    - Gestiunea documentelor dintr-o unitate 
    - Inregistrarea documentelor prin atribuirea de numere unice in cadrul organizatiei 
    - Clasificarea documentelor 
    - Identificarea sursei 
    - Maximizarea spatiului de stocare 
    - Cautarea si regasirea rapida a documentelor 
    - Starile documentelor 
    - Acces rapid la documente si prin browsere web standard 
 
Sistem informatic pentru managementul activitatilor unui hotel 

 Contine un software de management al rezervarilor si cazarilor pentru un hotel 
 Modul de gestiune  
 Modul de rezervare online ce se integreaza in site-ul hotelului  
 Realizare site web pentru hotel  

 
Sistem e-learning online pentru instruire in vederea conducerii  robotilor industriali 
Contine informatii despre structura robotilor, componente, instructiuni de program, exemple de 
aplicatii cu robotul ABB IRB 1400, aplicatii simulate si interactive, instrument pentru dezvoltare 
de  programe, modul de vizualizare a programelor in executie . 
 
Sistem e-learning  
Acest sistem asigura imbunatatirea abilitatilor si competentelor persoanelor din cadrul IMM-urilor 
(middle şi top management, a personalului cu diferite esponsabilitati in diferite domenii de 
activitate) dar si pentru institutiile de invatamant din Romania. 
 
Sistem de management al proiectelor  
Acest sistem asigura coordonarea efectiva a proiectului in limita bugetului alocat si asigurarea ca 
toate scopurile si obiectivele sunt realizate in timpul perioadei derularii proiectului. 
 
Sistem online pentru vanzarea produselor agricole 
Acest sistem pune in legatura producatorii cu cumparatorii intr-o relatie directa. Producatorii isi 
pot administra catalogul de produse si ordinele. Sistemul contine si o aplicatie de management al 
catalogului de produse  
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Sistem online pentru vanzarea produselor textile  
Acest sistem promoveaza producatorii de textile asigurand o relatie directa dintre producatori si 
cumparatori. Producatorii au posibilitatea administrarii catalogului de produse si a ordinelor. 
Sistemul contine un modul de batching pentru gruparea ordinelor. 
 
Arhiva electronica 
Solutie de arhivare a documentelor pentru intreprindenri,primarii sau alte institutii. 
Aplicatia are urmatoarele facilitati: 
    - Fisierele se stocheaza in baza de date 
    - Informatia este centralizata fiind usor de regasit si controlat 
    - Partajarea documentelor electronice arhivate intr-un mod securizat 
  
Solutie software pentru gestiunea terenurilor (cadastru) 
Gestiunea suprafetelor constituie un proces din ce in ce mai complex. 
Aceasta solutie permite editarea suprafetelor, asocierea terenurilor cusuprafete, vecini, persone 
fizice sau juridice in vederea unei mai bune gestiuni a terenurilor. 
 
Servicii oferite: 
Servicii web: 

1. Strategii de dezvoltare 
2. Servicii design si redesign 
3. Proiectarea si realizare aplicatii web personalizate in functie de cerinte 
4. Outsourcing-ul de realizare aplicatii web 
5. Solutii e-commerce 
6. Managementul continutului 
7. Solutii telefonie mobila 
8. Promovare website 
9. Consultanta securizare 

Servicii software desktop 
1. Realizare specificatii tehnice 
2. Proiectare si dezvoltare aplicatii software din orice domeniu 
3. Instalare si intretinere aplicatii 
4. Instruire personal 

 
Servicii de consultanta proiecte europene 
Cu ajutorul nostru veti putea identifica nu numai sursa de finantare, ci si potentiale firme 
partenere ce va pot imdruma pentru ca ideea Dvs. sa devina un proiect de succes. 
 
Referinte 
Primariile Corabia, Calafat, Turnu-Magurele, Dobretu. 
Solutia de arhivare electronica este instalata la Primaria Dobretu. 
Sistem e-learning online pentru instruire in vederea conducerii  robotilor industriali folosit 
in cadrul Universitatii din Craiova, Universitatii Tehnce din Hamburg. 
Solutie software pentru gestiunea terenurilor (cadastru) instalata la Primaria Dobretu. 
Sistem e-learning folosit pentru instruirea personalului din Primariile Calafat si Turnu Magurele. 
Sistem informatic pentru managementul activitatilor unui hotel este instalat in Hotelul 
Sucidava din Corabia. 
Sistem online pentru vanzarea produselor textile pentru MRA, UK (proiect EUREKA). 
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