
ASiS - Solutie ERP pentru controlul afacerii unei companii de viticultura/vinificatie
   Solua ASiS ERP asigura cu succes managementul tuturor acvitailor din vie si din crama, 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 vicultura si vinificae poate intro-
duce sau are acces la informai din sistem, de oriunde (inclusiv din vie), prin ulizarea aplicaei pentru smart-
phone-uri - ASiSmobile care se conecteaza securizat la baza de date ASiS.
 ASiS ERP, soluția personalizată pentru companiile din domeniul viculturii si vinificaei, prin aplicaile sale, 
se concentreaza pe urmatoarele aspecte importante:

A. CONTROLUL ACTIVITATILOR VITICOLE prin:
 EVIDENTA PARCELELOR 
 Parcelele sunt considerate centre de cost/de profit si permit urmarirea veniturilor, costurilor si profitabilitai.
 COLECTAREA INFORMATIILOR RELEVANTE PENTRU FIECARE PARCELA: coordonate GPS, bloc fizic, localitate, 
suprafata, propieta ale solului, soi de vita de vie culvat. Parcelele se pot regasi pe mai multe stari: pregate, 
infintate sau in produce. 
  URMARIREA ACTIVITATILOR PE PARCELE, PE PAR CURSUL UNUI AN AGRICOL - (inclusiv de pe smartphone). 
Anii agricoli reprezinta comenzi de produce si documentele atasate unui an agricol pot fi vizualizate   inclusiv 
la nivel de parcela.
 URMARIREA RESURSELOR IMPLICATE (oameni, ulaje) pe parcele
 IDENTIFICAREA VIZUALA A PARCELELOR si a stadiului lucrarilor efectuate (prin coduri de culoare)
 REALIZAREA UNUI CALCUL ESTIMATIV AL PRODUCTIEI prin introducerea datelor tehnice la nivel de parcela 
(randuri, plante pe rand, goluri)
  DEFINIREA UNUI NOMENCLATOR DE OPERATII SPECIFICE PROCESULUI DE VITICULTURA
 



D. CONTROLUL COSTURILOR DIN VIE SI 
CRAMA
  ASiS colecteaza toate cheltuielile realizate in cadrul 
unui an    agricol, care se doresc a fi incluse in costuri
  urmareste in detaliu si automat costurile directe si                
indirecte colectate pe parcele/lucrari
    permite decontarea cheltuielilor indirecte cu salariile 
si ulajele in funce de acvitale desfasurate pe par-
cele. 
Fiecare ulaj va fi definit ca si un centru de cost auxiliar 
care colecteaza cheltuieli cu combusbilul, manopera, 
etc; se va    introduce in fiecare luna, in baza unui raport 
de acvitate, numarul de ore prestat pentru fiecare         
lucrare in parte. Avantajul major consta intr-o evidenta a 
costului pe ulaj, lucrari si parcele, fiecare parcela          
colectand costurile mai multor ulaje.
    asigura evidenta costurilor pe pacelele infiintate (in-
ves i in curs), semifabricate struguri (gesune produc-
e neterminata), semifabricat vin neimbuteliat si vin ca 
produs finit
  ofera posibilitatea urmaririi unor recipiente ca si 
centre de cost auxiliare, cu reparzarea amorsmentului 
in funce de numarul de zile de depozitare a vinului
    asigura calculul de cost efecv pentru struguri
  asigura calculul de cost unitar efecv pentru vin

A. CONTROLUL ACTIVITATILOR                
VITICOLE prin: 
 DEFINIREA SI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR 
SPECIFICE VITICULTURII 
TTehnologiile se pot copia de la un an agricol la altul si 
ajusta, daca e cazul. Operaile efectuate se pot valida 
din vie, din aplicaa ASiSmobile, de pe telefonul 
mobil.

 INTRODUCEREA SI URMARIREA EVOLUTIEI            
ANALIZELOR si a consumului de ingrasaminte pe      
parcela.

B.B. CONTROLUL ACTIVITATILOR DE         
VINIFICATIE prin: 
 DEFINIREA SI URMARIREA SALILOR DE VINIFICATIE
 DEFINIREA DE RECIPIENTE 
 URMARIREA LOTURILOR DE VIN
 URMARIREA ANALIZELOR DE VIN
 URMARIREA STOCURILOR PE RECIPIENTE
  URMARIREA ISTORICULUI PE RECIPIENT

C. URMARIREA UTILAJELOR DE          
PRODUCTIE
ASiS ERP beneficiaza de aplicaa de Management al 
Masinilor care favorizeaza:
 urmarirea acvitai masinilor prin inregistrarea 
foilor de lucru
  existenta normavelor de interveni (revizii, repa-
rai, asigurari, ITP)
 inregistrarea devizelor de service, intern si extern
 analiza cheltuielilor pe masini



E. AGENTI DE VANZARI/REPREZENTANTI 
ZONALI 
Facilitale pentru ageni de vanzare, prin aplicaa     
ASiSmobile sunt urmatoarele:
  preluare comenzi clien 
  consultarea soldurilor pe client
  incasarea facturilor 
    consultarea preturilor promoonale, limitelor de 
credit, altor informai pe client
  van-sales: imprimare bonuri fiscale sau emitere     
facturi
  vizualizare stocuri si rezervarea automata a stocului 
necesar

F. VANZARE PRIN MAGAZINELE  PROPRII

Vanzarea prin magazine proprii - ASiS ERP beneficiaza de 
o aplicae pentru vanzarea cu casa de marcat. Ea            
favorizeaza: 
 

 ulizarea interfetelor de p touchscreen pentru 
anzare
 lucrul cu codurile de bare si integrarea cu cântare
 consultarea stocului in mp real la magazin sau la       
depozit 
 regasirea usoara a produselor prin gruparea lor
 emiterea de bonuri fiscale si facturi
  fidelizarea clienlor prin promoi, discounturi si 
puncte
 stabilirea de limite de credit
 rezervarile de stoc din depozit sau alte locai
 diverse modalita de incasare (card, cash, puncte)
 customizari - trimitere informai via email, sms, 
etc.

G.G. EVALUAREA PERFORMANTEI             
AFACERII (Business Intelligence) prin intermediul 
rapoartelor si a indicatorilor grafici, care se pot        
personaliza. De exemplu: 
 Indicatori grafici pe baricuri, rezervoare de inox; 
 Rapoarte de analize pe parcele precum si indicatori 
privind consumul de ingrasamant
  Raport 341 - vinuri in baricuri si recipiente
 Raport 345 - vinuri ca produse finite


