
ASiS - Solutie ERP pentru controlul serviciilor in cadrul unei companii de outsourcing

   Solua ASiS ERP asigura cu succes managementul tuturor acvitailor in cadrul firmelor de outsourcing,    
aducand toate informaile necesare intr-o baza de date unica, in mp real (nu e nevoie de sincronizare). ASiS 
este o solue web-based si deci online ceea ce inseamna ca personalul unei companii de servicii poate               
introduce sau are acces la informai din sistem, de oriunde (inclusiv din locai diferite), prin conectarea secur-
izata la baza de date ASiS.
 ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile de servicii de outsourcing, prin aplicaile sale, se            
concentreaza pe urmatoarele aspecte importante:

2.DESCRIEREA PROIECTELOR (imparrea 
proiectelor pe task-uri clar stabilite). Pentru fiecare      
contract/proiect/task, se aloca un necesar de resurse, un 
numar de ore esmate si se planifica acvita.                
Majoritatea acvitalor legate de proiecte vor avea    
atenonari sau limitari legate de contract - termene pe 
etape, tarife, etc.

A.CONTROLUL               CONTRACTELOR 
CU         CLIENTII    
1.1.PASTRAREA TUTUROR DATELOR                      
CONTRACTUALE CU CLIENTII COMPANIEI  -   per-
soane de contact, preturi, termene, condii speciale, 
modalitate de facturare, garani, etc. Se pot uliza  sa-
bloane pentru  formularele de contracte si acte adio-
nale. Exista posibilitatea de atasare a documentelor in 
format Word, Excel, JPG.

B. AUTOMATIZAREA FACTURARII        
SERVICIILOR PRESTATE
1. EMITEREA FACTURILOR DE AVANS, TOTALE, 
PARTIALE CONFORM CONDITIILOR CONTRAC-
TUALE 
2.MODALITATILE DE FACTURARE  - se pot         
personaliza si automaza in funce de condiile       
contractuale.
3. TRIMITEREA AUTOMATA A FACTURILOR PE 
EMAIL  
4. INCASAREA SI URMARIREA FACTURILOR

3.SETAREA TARIFELOR ORARE NEGOCIATE  pe 
categorii de servicii. In momentul facturarii, sumele de 
facturat se calculeaza automat in funce de aceste 
tarife.
4.SETAREA TERMENELOR DE PREDARE  
55.ACTE ADITIONALE - se pot modifica atat clauzele           
contractuale, cat si acvitale si/sau orele contracta-
te, respecv tarifele orare 



C. URMARIREA PROIECTELOR prin          
1.ORGANIZAREA PROIECTELOR PE CENTRE DE PROFIT/CLIENTI/LOCATII FIZICE/ANGAJATI  
pracc, fiecare contract se considera un proiect, care va permite analiza ulterioara a profitabilitai contractelor 
2.COLECTAREA COSTURILOR DIRECTE PE PROIECTE - documentele primare operate in ASiS vor          
specifica si proiectul, respecv centrul de profit; exista rapoarte de evidenta a costurilor directe
3.RE3.REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE PE PROIECTE  - regie generala, regia departamentului, etc 
se reparzeaza prin calcul, care poate fi configurat pe specific (chei de reparzare, reguli de colectare si       
reparzare, etc.)
4.ANALIZA COMPARATIVA/PROFITABILITATE venituri esmate/realizate pe o perioada versus cheltuie-
li; resurse planificate versusi realizate, incadrarea in mp (planificat/realizat)

D. URMARIREA CALITATIVA SI          
CANTITATIVA A RESURSELOR UMANE                 
1.DEFINIREA OBIECTIVELOR generale ale com-
paniei si specifice ale departamentului și evaluarea 
salariaților în baza obiecvelor stabilite
2.STABILIREA COMPETENTELOR pentru         
fiecare post si evaluarea in baza competentelor     
stabilite
3.STABILIREA INSTRUIRILOR  de urmat pentru 
fiecare salariat
4.EVALUAREA SALARIATILOR conform unor 
criterii specifice fiecarei companii
5.5. adoptarea si implementarea unei polici salari-
ale in funce de evaluarile personalului (anuale, 
bi-anuale, etc)
6. urmarirea orelor lucrate pe proiecte/clien

E. EVALUAREA PERFORMANTEI AFACERII 
SI A PROIECTELOR (BUSINESS INTELLI-
GENCE) prin intermediul rapoartelor si a indicatorilor 
grafici, care se pot personaliza. De exemplu: Rentabili-
tatea economica, Marja profitului operaonal, etc.
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