
REZULTATE VIZIBILE

Conectivitate și monitorizare în timp 

real a tuturor resurselor și proceselor

Analiză integrată și dashboarduri ușor de urmărit

Predicție susținută de Inteligență Arti�cială, 

Deep Learning și rețelele neuronale

arti�ciale

BENEFICII:

Corespunde cerințelor Industry 4.0

Sistem multilingv, platformă internațională

Structură modulară & posibilități extinse de con�gurare

Interfață web ușor de utilizat și de customizat

AVANTAJE

Managementul Producției

Managementul Materialelor

Managementul Mentenanței

Managementul Calității

MODULE 
PRINCIPALE:

MES
MANAGEMENT INTELIGENT AL 
ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

90% reducere a timpului dedicat introducerii datelor

40% reducere a duratei ciclului de producție

40% creștere a calității proceselor din producție

28% reducere a defectelor de fabricație

Manufacturing Execution System

Trasabilitate

Conectarea Dispozitivelor

Analiză Predictivă & AI

MODULE 
PREMIUM: 



MES - platforma completă de management al activităților 
de producție

MES
Management Inteligent al activităților de producție

Powerd by Zucchetti

                      

În mod ideal, MES este plasat între ERP și Scada / PLC și 
gestionează procesul de producție într-un mod integrat și 
e�cient, cu scopul de a face legătura dintre management și 
nivelul de execuție, prin comunicarea cu toate resursele 
disponibile: operatori, mașini / echipamente / linii, instrumente 
și întregul nivel de automatizare a procesului de producție.

Cele patru module de bază ale aplicației îți permit să gestionezi,
controlezi și optimizezi activitățile de producție, management
materiale, calitate și mentenanță.
Cu ajutorul modulelor suplimentare poți extinde capabilitățile
soluției și ampli�ca rezultatele înregistrate în producție cu
modulele de bază ale sistemului MES.

IoT (Internet of things) este un concept ce presupune folosirea 
Internetului pentru a conecta între ele diferite dispozitive, servicii 
și sisteme automate, formând astfel o rețea de obiecte. Soluția 
MES este perfect compatibilă cu platformele IoT.

Big Data se referă la volumele mari de date - structurate sau nu - 
pe care le generează zilnic o companie. Soluția MES este capabilă 
să transforme aceste date în decizii strategice, pentru un 
management proactiv al fabricii.

Inteligența Arti�cială le permite fabricilor care aleg să 
implementeze o soluție MES să se transforme în fabrici 
inteligente, unde orice schimbare poate � anticipată și pot � 
simulate cu ușurință efectele deciziilor asupra activității.

MES ȘI TEHNOLOGIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Integrarea este cuvântul cheie principal în trecerea la Industrializarea 4.0. Tranziția de la metodele tradiționale de 
lucru, cu pixul și hârtia, la integrarea tuturor dispozitivelor și utilajelor din fabrică, este un pas esențial pentru 
companiile care vor să crească performanța. MES este sistemul informatic cu ajutorul căruia poate fi obținută 
această integrare, fiind capabil să comunice cu fabrica, prin conectarea tuturor resurselor și digitalizarea 
proceselor.

MES 
Manufacturing 

Execution System

01 Managementul 
producției

MODULE
PRINCIPALE 02 Managementul 

materialelor

03 Managementul 
calității

04 Managementul 
mentenanței



MES
Management Inteligent al activităților de producție

Powered by Zucchetti

Soluția MES permite a�șarea în format digital a întregii 
documentații necesare în fabrică.

Transmiterea electronică a documentelor

Video, manuale, note, instrucțiuni, desene, speci�cații de produs
În orice format: pdf, jpeg, png, MP4 etc.
Nu este necesară încărcarea niciunui document, ci doar indicarea 
căii de acces către locația unde este stocat
Documentația poate � asociată la orice resursă: operator, utilaj, 
produs
Pot � încărcate �șiere inclusiv din fabrică: precum imagini cu 
produsele realizate, care așteaptă aprobarea managerului. 
Această funcționalitate este în special utilă pentru mediile de 
lucru închise (laboratoare sau medii sterile)

De�nirea și gestionarea datelor din producție
Transmiterea și colectarea datelor
Transmiterea în format electronic a documentelor
Monitorizarea și analiza producției

FUNCȚIONALITĂȚILE CHEIE ALE MODULULUI DE PRODUCȚIE:

Dashboardurile existente pot � modi�cate și de asemenea, pot � 
adăugate unele noi. Tehnologia web permite accesul la 
dashboarduri de pe orice dispozitiv cu browser html5, permițând 
astfel monitorizarea producției din fabrică oricând și de oriunde.

Odată ce informațiile au fost transmise și colectate, sistemul 
permite monitorizarea în timp real a datelor de producție, 
precum și realizarea analizelor asupra datelor istorice.
Funcționalități principale de monitorizare și analiză a datelor:

Monitorizarea și Analiza producției

Analiza web / dashboard al fabricii
Analiza detaliată prin intermediul gridurilor, gra�celor și 
rapoartelor dinamice
Posibilitatea de interfațare a sistemului MES cu soluții BI / CPM 
externe

01MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI
Este modulul de bază al soluției, care oferă informații în timp real din fabrică, despre CINE realizează activitatea, CE 
activitate realizează,  UNDE realizează activitatea.

Definirea și gestionarea datelor de producție

Softul de management al producției poate � integrat cu orice 
sistem de management al afacerii (ERP), de unde importă datele 
cu privire la modul de lucru al companiei și produsele realizate 
(comenzi de producție, rețetele și etapele de execuție). Toate 
aceste informații vor � utilizate de către sistemul de 
management al producției pentru a � transmise în fabrică, în 
vederea execuției operațiunilor.

Pot � adăugate cu ușurință detalii suplimentare celor 
importate din ERP, pentru a de�ni corect ciclurile de producție 
și pentru a transmite date dispozitivelor (operațiuni, 
instrucțiuni, rețete, etape de producție).
În absența integrării cu un sistem ERP, toate datele cu privire 
la produse și procese de fabricație pot � de�nite direct în 
sistemul MES.

Transmiterea și colectarea datelor

Sistemul de gestionare a producției asigură comunicarea în timp 
real, bidirecțională, cu:

OPERATORII
Prin intermediul stațiilor de lucru web, care sunt utilizate atât 
pentru vizualizarea operațiunilor care trebuie realizate, dar 
pentru interacționarea cu sistemul, în vederea adăugării 
datelor cu privire la activitățile realizate.
DISPOZITIVELE
Prin intermediul protocoalelor standard și a logicii de 
comunicare, trimițând instrucțiunile aferente proceselor și 
colectând date cu privire la producția utilajului.

Multi-resursă -  folosită de mai mulți operatori pe un grup de 
utilaje
Mono-resursă - dedicată unei singure resurse: operator sau utilaj.

STAȚIILE DE LUCRU WEB (MULTI-RESURSĂ / MONO-RESURSĂ)

Sunt utilizate de către operatori pentru a vizualiza ce au de realizat, 
adăuga date care nu sunt colectate automat și pentru a monitoriza 
în timp informațiile cu privire la producție / procese / utilaje.

O stație de lucru poate � con�gurată în două modalități:
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02MANAGEMENTUL MATERIALELOR
Modulul îți permite să gestionezi în timp real materialele utilizate în procesele de producție (materii prime, 
semifabricate, produse finite), cât și depozitele / locațiile acestora.

Managementul depozitelor / locațiilor / unităților de manipulare
Identi�carea automata a materialelor necesare în producție
Gestionarea intrărilor și ieșirilor de materiale
Asigurarea transferurilor de materiale în depozite / locații
Asigurarea transferurilor de materiale dinspre / către depozit și din 
timpul producției
Monitorizarea și analiza nivelurilor de stoc
Interfațarea cu sistemele de automatizare a depozitelor, de tip WMS
Sistem electronic Kanban

FUNCȚIONALITĂȚI CHEIE

De�nirea structurii depozitului: depozite, locații, loturi, unități de 
manipulare.
În sistem, pot � văzute atât împărțirea depozitului pe locații, cât și 
informațiile legate de ceea ce conține �ecare (produs, descriere, 
numarul unităților de manipulare, cantitatea inițială vs. cantitatea 
ramasă etc.), permițând actualizări în timp real.

Recepția mărfurilor și managementul comenzilor de achiziție
La sosirea materialelor, pe baza comenzilor de achiziție, sistemul 
veri�că dacă există neconformități între materialele primite și 
comanda plasată. Mai departe, se alocă o locație speci�că pentru 
materiale. Astfel de tranzacții sunt înregistrate imediat în sistem.

Transferul materialelor
Transferurile pot � executate în sistem fără să �e nevoie de 
generarea unei comenzi de transfer. Fluxul de lucru pentru 
Transferul Materialelor poate � efectuat direct de către lucrătorul 
din depozit, de la stația de lucru, iar tranzacția va � imediat 
înregistrată în sistem, de unde poate � monitorizată.

Reaprovizionarea
Reaprovizionările se pot face manual sau automat, comenzile de 
transfer �ind asociate acestora. Reaprovizionarea poate include 
una sau mai multe comenzi de transfer, care vor � executate de 
către lucrătorii din depozit prin realizarea transferului materialelor 
dintr-o locație în alta.

Analiza stocului în timp real
MES permite vizualizarea în timp real a stocului de materiale, 
informațiile a�șate ținând cont de consumul propriu-zis de 
materiale și progresul din linia de producție. Din ecranele 
aplicației, utilizatorul poate a�a locațiile unde sunt stocate 
materialele, numărul de identi�care pentru �ecare locație, produs / 
unitate de manipulare, ieșirile de materiale și nivelul de stoc rămas.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ACOPERITE DE MODULUL 
DE MANAGEMENT AL MATERIALELOR:

CARE SUNT BENEFICIILE?

Monitorizarea în timp real a disponibilității 
materialelor pentru producție

Optimizarea și organizarea fizică a 
depozitelor / locațiilor

Digitalizarea procedurilor de transfer 
materiale

Integrarea ușoară cu ERP și fluidizarea 
fluxurilor de informații 

Managementul și urmărirea în timp real a 
transferurilor de materiale dinspre și către 
depozit și în producție

Reducerea pierderilor înregistrate în 
producție rezultate din cauza lipsurilor de 
materiale în anumite locații / pe anumite 
utilaje

Optimizarea transferurilor de materiale, 
reducerea timpului și costurilor aferente 
acestora
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03MANAGEMENTUL MENTENANȚEI
Îi permite echipei de mentenanță să monitorizeze constant starea utilajelor și să gestioneze activitățile de 
mentenanță, cu scopul de a minimiza defecțiunile și întreruperile în fabrică.

TIPURILE DE MENTENANȚĂ GESTIONATE CU MES:

Permite programarea planului operațiunilor de întreținere 
pentru a reduce cât mai mult numărul de situații în care pot să 
apară probleme la utilaje.
Pentru �ecare utilaj / echipament este posibilă stabilirea unui 
plan speci�c de mentenanță. Prin intermediul unor evaluări 
periodice de detectare a potențialelor probleme se pot 
programa imediat intervenții, cu scopul de a preveni 
degradarea condițiilor de funcționare.
Pentru �ecare intervenție este disponibilă speci�carea unei 
valori limită de alertă și a unei valori de activare a alertei, la care 
vor � generate automat solicitările de întreținere.

Mentenanță preventivă

Mentenanță autonomă

Este realizată de către operatorii din producție, �ind unul dintre 
pilonii pe care s-a fondat Mentenanța Productivă Totală (TPM – 
Total Productive Maintenance).
Vizează operațiuni simple de întreținere, precum inspecții 
vizuale sau senzoriale pe care operatorii de producție le 
efectuează în mod independent.
Are ca scop dezvoltarea de relații strânse între departamentele 
de producție și mentenanță.
Sistemul MES permite implementarea actiunilor de 
mentenanță autonomă prin de�nirea inspecțiilor care trebuie 
desfășurate de către operatorii din producție.

Se referă la intervențiile asupra utilajelor ce erau funcționale 
până la oprirea accidentală (breakdown) a acestora, 
determinată de uzură sau diverse defecțiuni.
Vizează reparații, înlocuiri și revizii ale bunurilor în cauză, ca 
urmare a apariției unor astfel de situații.
În cazul unei defecțiuni la un bun (mașină / utilaj / echipament) 
care necesită mentenanță corectivă, sistemul este capabil să 
genereze automat cererea de mentenanță pentru defecțiunea 
detectată, raportând și transmițând imediat alerte către echipa 
de mentenanță.

Mentenanță corectivă

Mentenanță predictivă
Se bazează pe prezicerea momentului în care un bun s-ar putea 
defecta, astfel încât să se poate interveni înainte de a se 
produce situația în cauză.
Starea bunurilor este monitorizată în timp real, putându-se 
stabili viitorul comportament al acestora.
În acest mod se pot anticipa defecțiuni posibile și se pot seta 
acțiuni de mentenanță proactivă cu scopul de a maximiza 
timpul de funcționare a bunurilor.

CARE SUNT BENEFICIILE ADUSE DE 
MODULUL DE MENTENANȚĂ?

Gestiune și control total al activităților de 
mentenanță desfășurate de operatori pe 
mașini / echipamente / utilaje

Urmărirea și monitorizarea tuturor 
activităților de mentenanță, pentru a evita 
defecțiunile accidentale

Îmbunătățirea nivelului de utilizare a 
resurselor și reducerea costurilor de 
mentenanță

Scade numărul defecțiunilor produse la 
mașini / echipamente / utilaje

Reduce sau chiar elimină staționările și 
blocajele, prin acțiuni preventive și 
predictive

Reduce timpul de soluționare a cazurilor 
critice și a accidentelor cu privire la utilaje

Reduce costurile de mentenanță, 
birocrația este eliminată, iar datele au o 
acuratețe crescută
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04MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Funcționalitățile pentru managementul calității îți garantează conformitatea loturilor în raport cu normele de 
calitate impuse, asigurând un management eficient al operațiunilor.

MODULUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ACOPERĂ 
DOUĂ ZONE:

Controlul Proceselor

Reprezintă un mod de măsurare și control al aspectelor ce țin de 
calitatea produselor, prin monitorizarea proceselor de fabricație. 
În aceaste situații, informațiile sunt colectate sub formă de 
măsuratori sau prin citirea unor indicatori de la o serie de aparate 
/ instrumente. Astfel de date sunt apoi valori�cate pentru a 
contribui la evaluarea, monitorizarea și controlul proceselor de 
fabricație, precum și la îmbunătățirea continuă a proceselor de 
producție.

FUNCȚIONALITĂȚI

De�nirea datelor principale (planuri de testare, instrumente 
de măsurare, toleranțe etc.)
Posibilitatea de�nirii testelor de calitate asupra materiilor 
prime, semi-fabricatelor și produselor �nite
Gestionarea testelor după variabile (cu ajutorul 
instrumentelor) și/sau după atribute (vizual)
Generarea și gestionarea comenzilor de testare
Detecția și gestionarea rezultatelor testărilor
Monitorizarea stării numerelor de lot/serie și a rezultatelor

Controlul Calității

Vizează realizarea de veri�cări de calitate asupra produselor / 
materialelor, pentru a putea garanta conformarea la standardele 
de calitate cerute. Controalele de calitate sunt efectuate pe loturi 
prin selectarea unor mostre pentru testare, la veri�cări 
ținându-se cont de standardele setate pentru �ecare categorie 
de produs în parte.

CARE SUNT BENEFICIILE PE CARE LE OBȚII CU 
MODULUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII?

Definirea facilă a datelor principale
Gestionarea ciclurilor de testare
Digitalizarea procedurilor de control al calității
Operațiuni de verificare a calității fără hârtii
Detectare în timp real și monitorizare a aspectelor 
cu privire la calitate
Reducerea numărului de rebuturi și prevenirea 
scăderii calității
Conformitatea produselor cu specificațiile clienților
Raportare și analiză a istoricului pentru evaluarea 
principalelor motive ale problemelor privind 
calitatea
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MODULE SUPLIMENTARE

01TRASABILITATE ȘI GENEALOGIE

Prin intermediul acestui modul se realizează operațiunile de 
tracking & tracing de produse, se asigură trasabilitatea 
bidirecțională (forward & backward) etc.  Acesta, împreună cu 
alte funcționalități din sistemul MES, face posibilă gestionarea 
mișcării materialelor și transformării acestora în semifabricate sau 
produse �nite, monitorizarea în timp real a consumului de 
materiale și nivelului de stoc pe mașini / locații.

Tipuri de trasabilitate acoperite de soluția MES

Trasabilitate înapoi
Cunoscută și ca trasabilitate în amonte ( backward 
traceability), aceasta arată traseul invers, de la consumatorul 
�nal / client până la procesul de fabricare.
Trasabilitatea înainte
Sau trasabilitatea în aval (forward traceability), permite 
vizualizarea traseului cronologic al unui produs, începând de 
la procesele de fabricație și până la consumator / client.
Trasabilitatea logistică
Prin trasabilitate logistică utilizatorului i se oferă date de 
natură contabilă, precum informații despre conformitatea 
cantitativă, date cu privire la furnizori, bene�ciari etc.
Trasabilitatea internă
Vizează date despre operațiunile în care au fost implicate 
bunurile (ex. prelucrare, prezervare etc.)
Tracking & Tracing
Prin track and trace este posibilă vizualizarea detaliilor despre 
staționarea produselor pe parcursul etapelor din producție.

02CONECTARE DISPOZITIVE

Sistemul poate � conectat la dispozitivele din fabrică, iar datele 
generate de �ecare utilaj în parte vor � transmise, preluate și 
procesate în timp real, datorită automatizării. Cu ajutorul acestui 
modul e posibilă preluarea de pe dispozitive a unor date, 
precum: timpul, cantitatea produsă, resturi de materiale, 
consumul de energie, defecțiuni etc. În același timp, modulul 
poate transmite date către device-uri, cum ar �: informații despre 
operațiuni, instrucțiuni, rețete, etape de producție ș.a.m.d.

Protocoale de comunicare:
Sistemul MES administrează și acceptă diferite tehnologii, este 
multilingv și acoperă protocoalele standard de comunicare, 
pentru a face posibilă conectarea soluției cu orice tip de mașina 
sau dispozitiv din fabrică.

Colectarea în mod automat a datelor de pe dispozitive (mașini / 
utilaje, linii de producție, echipamente, instrumente de măsurare 
etc.)
Transmiterea automată de date din MES către dispozitivele din 
producție
Gestionarea protocoalelor standard de comunicare
Dezvoltarea de drivere native pentru baze de date
Monitorizarea mașinilor în timp real, cu ajutorul dashboard-urilor

FUNCȚIONALITĂȚI CHEIE

Generarea și gestionarea numerelor de lot  / serie pe parcursul 
procesului de producție
Asigurarea trasabilității în amonte și în aval
Urmărirea și monitorizarea numerelor de lot / serie
Genealogia numerelor de lot / serie
Identi�carea automată a numerelor de lot  / serie

FUNCȚIONALITĂȚI CHEIE

Opc Da (Classic)
Opc Ua
MQTT
MTConnect
Euromap63
GPIO (Android / Linux)
Opc DB
SQL
Broker Message
Viox - XML
Con�gurare TCP / IP drivere

Protocoale suportate:

Fanuc
Siemens S7

Drivere native pentru dispozitive:

Rest - XML
Rest – Json

Arhitecturi suportate:
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MODULE SUPLIMENTARE

03ANALIZĂ PREDICTIVĂ ȘI AI

Sistemul permite trecerea dincolo de monitorizarea standard a 
proceselor în timp real, efectuând analize predictive asupra 
datelor cheie colectate & stocate și oferind acestora noi valori. 
MES contribuie la prevenirea blocajelor și problemelor din 
producție și la direcționarea activității spre zona de maximă 
performanță operațională.
Prin acest modul ai la îndemână cele mai noi metode de 
gestionare și analiză a datelor, care te ajută să ai o abordare 
proactivă și predictivă în cadrul business-ului tău.

Big Data, AI si ANN

Datorită capabilităților de Inteligență Arti�cială, a arhitecturii de 
învățare profundă și prin utilizarea unităților neuronale 
interconectate - poți gestiona și procesa ușor volumele mari de 
date colectate și stocate în sistemul MES.

Monitorizare predictivă condiționată

Sistemul realizează monitorizarea predictivă a condițiilor unui 
utilaj. Astfel, se pot previziona valorile viitoare ale acestuia și se 
pot emite alarme pentru eventualele deviații.

Mentenanță predictivă

În cadrul modulului sunt analizate datele pentru asigurarea 
mentenanței predictive a unui utilaj. Mai exact, această funcție 
permite anticiparea situațiilor în care un utilaj se va opri, va 
funcționa anormal sau se va defecta, făcând posibilă prevenirea 
și soluționarea rapidă a acestor aspecte.

Calitate predictivă

Prin această funcționalitate poate să prezică valorile viitoare ale 
rezultatelor testelor de calitate. Astfel, utilizatorul va putea 
anticipa eventualele neconformități și va putea lua măsuri în 
timp real pentru a preveni apariția defectelor, diminuând 
rebuturile și pierderile de materiale.

Integrarea Inteligenței Arti�ciale (AI)
Monitorizarea predictivă condiționată
Mentenanța predictivă
Calitate predictivă
Emiterea de noti�cări și avertizări

FUNCȚIONALITĂȚI CHEIE
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MES – soluția pentru Fabrica Inteligentă Digitală 
în era Industriei 4.0

MES – soluția predictivă care “vede” problemele din fabrică
înainte să apară

Inteligența arti�cială și evoluția acesteia, în special cea a rețelelor 
neuronale arti�ciale, permite proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea de noi metode și noi sisteme de gestionare și 
analiză a datelor, trecând de la o abordare reactivă la una 
proactivă sau predictivă.

Soluția MES permite prelucrarea unei cantități mari de date 
detectate în timp real și identi�carea promptă a abaterilor care 
apar în timpul procesului de producție (întârzieri, perioade de 
dezactivare și defecțiuni ale mașinii etc.). Astfel, MES prelucrează 
datele colectate în timp real și este capabil să țină fabrica sub 
control, să trimită alerte și informații către mașini și operatori și să 
acționeze în timp util la evenimentele care se petrec în fabrică, 
pentru a preveni pierderi de producție și e�ciență.

Ce îți oferă soluția MES?

CONECTIVITATE
Conectează resurse și colectează date prin conexiune directă la 
dispozitive și la interfața sistemului.
MONITORIZARE
Monitorizează și supraveghează în timp real operațiunile din 
fabrică, prin dashboard-uri, machete, alerte și noti�cări.
ANALIZĂ
Include o interfață de monitorizare pentru a crea analize 
puternice și ușor de urmărit.
PREDICȚIE
Tehnologiile integrate de Inteligență Arti�cială, Machine 
Learning și rețele neuronale arti�ciale folosesc datele disponibile 
pentru a descoperi noi corelații și pentru a prezice anomalii, 
defecțiuni și abateri posibile.

MES îți oferă instrumentele necesare și control asupra tuturor operațiunilor din fabrică, susținând transformarea 
unității de producție într-o fabrică inteligentă, care să corespundă paradigmelor Industry 4.0.

Ce înseamnă FABRICA INTELIGENTĂ și cum poți să o obții cu soluția MES în doar 4 pași

3. AUTOMATIZAREA PROCESELOR

Automatizează procesul de producție folosind mașini, senzori, 
instrumente de măsurare, echipamente, dispozitive, terminale, 
imprimante industriale și așa mai departe, astfel încât întreaga 
fabrică să �e conectată.

2. STAȚII DE LUCRU WEB

Echipează operatorii cu PC-uri, tablete, smartphone-uri, care sunt 
întotdeauna conectate cu sistemul de informații din fabrică și 
astfel, întregul proces de producție este gestionat rapid și 
e�cient.

1. DIGITALIZARE

Renunță la „pix și hârtie” pentru a transmite informații de-a 
lungul lanțului de producție și folosește un instrument care 
digitalizează informațiile și le pune la dispoziție în timp real 
(proceduri, desene tehnice, instrucțiuni, note tehnice ale 
operatorilor, documente pentru controlul calității, liste de 
materiale etc.) Totul devine disponibil în timp real și într-un 
format digital.

4. SISTEMUL DE GESTIUNE AL FABRICII

Folosește un sistem integrat pentru a conecta toate resursele 
productive (mașini / echipamente, oameni, instrumente) și toate 
procesele executive (controlul producției, controlul calității, 
managementul materialelor, controlul proceselor, mentenanța 
predictivă).

Companiile care au ales MES au obținut beneficii precum:

reducere a duratei ciclului 
de producție

40%

reducere a timpului dedicat 
introducerii datelor 

90%

creștere a calității și e�cienței 
procesului de producție

40%

reducere a defectelor 
de fabricație

28%

reducere a timpului dedicat 
operării documentelor 

75%

reducere a timpului de 
pregătire a comenzilor

25%



Sistemele noastre sunt utilizate de companii din țară și 
străinătate, cu activități de distribuție, producție, retail, 
servicii, din domenii precum FMCG, materiale de 
construcții, farmaceutice, echipamente și altele.

Referințe

Cunoștințele noastre se traduc în bune practici și 
fluxuri personalizate înglobate în soluții specializate 
pentru vânzări și marketing, gestiune, producție și 
logistică, raportare și analiză date.

Know-how

Utilizăm cele mai noi tehnologii de la Microsoft, alături 
de platforme testate la nivel internațional care ne 
permit să oferim clienților soluții moderne disponibile 
pe o varietate mare de dispozitive.

Tehnologie

Aplicațiile noastre au o structură modulară și pot fi 
livrate în diferite versiuni atât SaaS, cât și On-Premise, 
ceea ce permite implementarea unei politici flexibile 
de licențiere ale cărei costuri sunt ușor de controlat.

Licențiere flexibilă

Implementări
de succes

Anul 
în�ințării
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Constanța, Iași
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Senior Software – Unul dintre cei mai dinamici furnizori de 
soluții software integrate pentru managementul afacerilor

VIDEO:
Studiu de caz despre 
implementarea sistemelor 
APS și MES în cadrul 
companiei Flexibil! 
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