
ASiS - Solutie ERP pentru controlul afacerii unei companii de agricultura
   Solua ASiS ERP asigura cu succes urmarirea veniturilor, costurilor si profitabilitai culturilor, aducand toate 
informaile necesare intr-o baza de date unica, in mp real (nu e nevoie de sincronizare). Managerii din            
agricultura pot cunoaste exact situaa terenurilor lucrate, indiferent ca sunt in proprietatea lor sau sunt luate 
in arenda.
ASiSASiS este o solue web-based si deci online ceea ce inseamna ca personalul unei companii din domeniul           
agriculturii poate introduce sau are acces la informai din sistem, de oriunde (inclusiv din teren), inclusiv prin 
ulizarea aplicaei pentru smartphone-uri/dispozive mobile - ASiSmobile care se conecteaza securizat la 
baza de date ASiS.
 ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de agricultura, prin aplicaile sale, se concentreaza pe        
urmatoarele aspecte importante:

A. EVIDENTA PARCELELOR DE TEREN se realizeaza prin inregistrarea acestora ca si centre de 
cost/profit (evidenta costurilor pe parcele), necesare pentru determinarea profitabilitai. Se urmareste:
1. EVIDENTA DATELOR TEHNICE pentru fiecare parcela (de exemplu proprietale solului)
2. GRUPAREA PARCELELOR proprii sau in arenda ( de la unul sau mai mul proprietari) si urmarirea lor pe         
localita 
3. INTEGRAREA CU APLICATII SPECIALIZATE DE HARTI (Google maps) si urmarirea lucrarilor efectuate prin 
semnalizarea/colorarea disncta pe harta a stadiului lucrarilor
4.4. DEFINIREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU, planificarea lucrarilor si generarea fiselor de lucru pentru mecanizo-
ri



D. RECEPTIA DE SEMINTE 
SeSe pot recepona seminte din produca proprie sau 
achizionate de la ter, cu inregistrarea caracteriscilor 
necesare pentru eliberarea cerficatului de calitate al se-
mintelor (soiul, lotul, umiditatea, perioada de germi-
nae, puritatea varietala si fizica, starea sanitara, trata-
mentele aplicate, termenul de valabilitate - garane).

E. EVIDENTA CEREALELOR PRIMITE IN 
CUSTODIE 
PPentru societale ce den silozuri, unde depoziteaza     
cereale preluate temporar in custodie permite eviden-
erea caracteriscilor cerealelor depozitate (umiditate, 
corpuri straine) atat la preluarea lor in custodie cat si la 
ridicarea lor din depozit pentru livrare, pe baza bulet-
inelor de analiza a calitai.

5. CALCULUL DE COSTURI prin inregistrarea pe fiecare 
parcela/cultura a operaunilor efectuate, a masinilor 
si ulajelor agricole ulizate, a consumurilor materi-
ale (seminte, combusbil) si a salariilor directe. Se 
calculeaza automat costul pe ora al fiecarei masini, 
cost format din amorzare, combusbil, reparai,    
salariul mecanizorului, cheltuieli indirecte de me-
ccanizare si il distribuie pe fiecare cultura. Reparzarea 
costurilor cu ulajele pe culturi se face proporonal 
cu numarul de ore lucrate de fiecare ulaj pe parcela. 
6. PROFITABILITATEA CULTURILOR pe fiecare parcela 
in parte in funce de care se stabileste rotaa             
culturilor

B. URMARIREA CONTRACTELOR DE 
ARENDA pe loturi si parcele
Acest modul permite evidenerea plalor catre        
proprietarii de teren si a impozitelor plate in funce 
de pul contractului de arenda (cu sau fara renere la 
sursa), precum si realizarea declarailor fiscale si 
catre APIA pentru solicitarea subvenei agricole.

C.C. URMARIREA MASINILOR SI                
UTILAJELOR AGRICOLE
Se realizeaza urmarirea ulajelor de sine statatoare 
(tractoare, combine), cat si a celor care se ataseaza 
ulajelor (remorca, disc, grapa, semanatoare, etc). 
ASiS ERP beneficiaza de aplicaa de Management al 
Masinilor care favorizeaza:
    urmarirea acvitai masinilor prin inregistrarea 
foilor de parcurs si de lucru
  existenta normavelor de interveni (revizii, rep-
arai, asigurari, ITP)
  inregistrarea devizelor de service, intern si extern
  analiza cheltuielilor pe masini (combusbil in 
principal)

REFERINTE: 

Sampax Satu-Mare
Glia Satmareana
Popagra Giulvaz
AMB Wine Company Bucures

Contacteaza-ne cu incredere!
Patriciu Barbu, nr 57 

Cluj-Napoca
officecj@asw.ro
www.asw.ro


