
Cloud ERP

Change the way 
you do business



 

În mediul actual de business, 
schimbarea este singura constantă. 
Orice afacere, indiferent de 
mărimea sau de domeniul în care 
activează, trebuie să se adapteze la 
noile condiții ale pieței. Singura 
modalitate de a susține dezvoltarea 
afacerilor și de a crea un avantaj 
competitiv 

for an Open Enterprise…

Pentru companiile moderne, SoftOne a dezvoltat soluția inovatoare SoftOne Open Enterprise Edition, un
sistem integrat care utilizează în cel mai eficient mod avantajele tehnologice ale Cloud-ului și ale soluțiilor de
mobilitate.

  
 

 

 

Implementarea unei soluții ERP nu este un proiect IT, ci un proiect de afaceri. O soluție ERP poate influența 
fiecare aspect al unei afaceri, dar asigură și succesul pe termen mediu și lung. Prin urmare, este firesc ca soluția 
software care va fi coloana vertebrală a tuturor proceselor de afaceri, să și fie pusă în aplicare ca atare. Avanta-
jele unei soluții ERP sunt multiple, întrucât oferă companiilor oportunitatea de a integra toate procedurile
într-un singur sistem și totodată să își îmbunătățească considerabil performanțele. Soluțiile ERP vin la pachet  
cu o serie de beneficii, precum:

gestionarea volumelor mari de date

automatizarea fluxului relațional cu furnizorii și clienții

accesul la date și informații în timp real - mobilitate

creșterea productivității și reducerea costurilor operaționale
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este schimbarea modului în 
care vă desfăşurați activitatea!

 
 

Pentru a avea succes, companiile ar trebui să fie flexibile şi să adopte o abordare ”mai deschisă” față de 
partenerii lor, furnizori și angajaţi. Au nevoie să fie în permanență conectați la nevoile clienților și să le ofere 
servicii mai bune, cu un raport calitate-preț excelent.



 
  
 

 
 

 

 

Soft1 Open Enterprise Edition este o soluție de business complet optimizată pentru operarea în Cloud,
un "must-have" pentru IMM-uri prin tehnologiile de ultimă oră pe care le oferă, prin soluțiile de mobili- 
tate încorporate care devin obligatorii în mediul de afaceri dar și prin flexibilitatea investiției.

Soft1 Open Enterprise Edition face diferența în piață, prin multiplele avantaje pe care le oferă:
flexibilitate (pentru alegerea funcțiilor dorite), costuri reduse, implementare rapidă, securitate, mobilitate. 
La nivel internațional, soluția în Cloud este utilizată în prezent de peste 1.200 de companii.

Licențierea se face în regim de abonament și nu necesită investiții suplimentare majore în software, 
licențe de baze de date sau hardware. Serviciile sunt singura investiție necesară. Aplicația susține
îmbunătățirea performanțelor în afaceri, asigurând în același timp, confidenţialitatea şi securitatea 
datelor.

 
Soft1 Open Enterprise Edition vine în întâmpinarea acestor noi tendințe din mediul de business prin 
aplicații mobile și web avansate, care satisfac complet cerințele pentru "Enterprise Mobility":

Încorporând tehnologii de ultimă oră, Soft1 Open Enterprise Edition contribuie  semnficativ la 
optimizarea proceselor operaționale, prin centralizarea informațiilor și îmbunătățirea  productivității 
companiei cu cel puțin 35%.

Soft1 Open Enterprise Edition

Your business 
on the cloud!

investiție financiară redusă

politica de prețuri flexibilă -model “pay as you go”

acces în timp real în utilizarea soluției ERP, chiar şi în afara biroului

creșterea productivității şi reducerea costurilor

operațiuni simplificate
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added value from SoftOne!

Toate procesele sunt automatizate și au la bază sistemul de management și control al Soft1 
Azure Hypervisor, eliminând astfel erorile de operare care pot afecta operațiunile afacerii tale!

flexibilitatea platformei Azure

acces autorizat pentru utilizatori

control în operarea “end-to-end”

upgrade-ul simplu și rapid de la On-premise la Cloud ERP

The best business software

Soft1 Open Enterprise Edition este instalată pe cea mai sofisticată arhitectură Microsoft Cloud 
Data Center, utilizând în cel mai eficient mod avantajele tehnologice oferite de platforma 
Windows Azure, ce asigură maximum de disponibilitate și securitate.

În plus, aplicațiile mobile încorporate oferă acces rapid și de oriunde la informațiile de care aveți 
nevoie, pentru automatizarea activităților zilnice.

Simplitate în operare, cu maximă securitate, fiabilitate, disponibilitate!

Totul este completat de responsabilitatea echipei SoftOne și avantajele experienței noastre în 
domeniu! Abonamentul Soft1 Open Enterprise Edition, pe lângă aplicația software și 
infrastructură, include și:

acces la noi versiuni Soft1

operare 24 x 7

crearea automată și salvarea copilor de siguranță

management bază de date

on the best Cloud infrastructure!

 
…iar toate aceste beneficii se concluzionează printr-un acord tip SLA (Service Level Agreement) 
ce garantează un nivel de disponibilitate de 99,5%.
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a u a l e s
s o l uț i i l e S o f t O ne!  

SoftOne este lider de piață în segmentul 
Cloud ERP / SaaS, cu peste 1.200 de instalări 
în cloud, în timp ce Soft1 ERP este folosit de 
peste 14.000 de companii în mai multe piețe 
internaționale.
 
SoftOne promovează excelența, inovația și 
angajamentul de a îmbunătăți în perma-
nență procesele de business interne dar și 
ale clienților și partenerilor săi.

Standardele Internaționale ISO/IEC 
20000-1:2011 și EN ISO 27001:2005 pentru 
controlul calității implementate și certificate 
confirmă faptul că SoftOne deține proce-
durile și măsurile adecvate de securitate 
pentru a dezvolta soluții și servicii IT dar și 
tehnologii Cloud, eficiente și de calitate.

Securitatea Informației

Managementul 
Serviciilor IT1
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Certifications
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take your office 
everywhere you go

 

 
 
 

În ziua de azi, companiile trebuie să funcționeze dincolo de constrângerea de a sta în fața calculatorului la 
un birou, trebuie să existe flexibilitate în modul lor de lucru. Companiile au nevoie să fie conectate în 
permanență cu clienții lor, furnizorii și partenerii de afaceri. Este necesar să le asigure angajaților uneltele 
necesare pentru a-și desfășura activitatea, indiferent unde se află sau ce dispozitive folosesc.

Managerii au din ce în ce mai multă nevoie de soluții mobile iar utilizatorii finali necesită flexibilitate 
sporită atunci când operează o soluție ERP în afara biroului, prin intermediul smartphone-urilor sau 
tabletelor. Pentru jucătorii din piață, indiferent de mărime și domeniul în care activează, a devenit o 
necesitate să își asigure flexibilitate și maximum de eficiență în derularea operațiunilor.

Soft1 360 este o aplicație unică prin care puteți avea acces la 
aplicația Soft1 implementată, oriunde v-ați afla, fără alte 
restricții de timp și localizare, doar cu acces la internet și fără a fi 
necesară o altă infrastructură suplimentară.

Soft1 mCRM permite angajaților cheie să beneficieze de informațiile 
de care au nevoie zilnic, inclusiv de contactele clienților, oricând și în 
orice loc s-ar afla. Încorporează proceduri de vânzări complet 
automate și suport pentru clienți prin accesarea sigură și rapidă la 
datele centralizate din sistem.

Prin Soft1 B2B, clienții interni și externi ai companiei vor avea 
acces online la datele înregistrate în sistem și pot gestiona simplu 
și rapid: comenzi, situații financiare și diferite date statistice.

Servicii suplimentare
Soft1 Web Report, myCustomer, QuickView și MyPortal oferă instantaneu acces la soluția Soft1 implemen-
tată, oriunde te-ai afla, fără alte restricții de timp și localizare, doar cu acces la internet și fără a necesita o 
altă infrastructură.
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Aplicațiile mobile și web avansate, încorporate nativ în SoftOne, nu necesită instalări speciale. Drepturile 
de acces ale utilizatorilor sunt controlate la nivel central. Pot fi utilizate extrem de simplu,de oriunde și 
oricând aveți nevoie de informații și rapoarte centralizate.



Pachete 
Soft1 Open Enterprise Edition

 

 

Soft1 Open Enterprise Edition este disponibil prin următoarele pachete speciale care susțin în mod ideal 
activitățile zilnice de afaceri ale companiilor.

Alegeți acum pachetul care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră de business și beneficiaţi de 
avantajele soluţiei Cloud ERP din prima zi:

SoftOne este lider de piață în segmentul 
Cloud ERP / SaaS, cu peste 1.200 de instalări 
în cloud, în timp ce Soft1 ERP este folosit de 
peste 14.000 de companii în mai multe piețe 
internaționale.
 
SoftOne promovează excelența, inovația și 
angajamentul de a îmbunătăți în perma-
nență procesele de business interne dar și 
ale clienților și partenerilor săi.

Standardele Internaționale ISO/IEC 
20000-1:2011 și EN ISO 27001:2005 pentru 
controlul calității implementate și certificate 
confirmă faptul că SoftOne deține proce-
durile și măsurile adecvate de securitate 
pentru a dezvolta soluții și servicii IT dar și 
tehnologii Cloud, eficiente și de calitate.

PRIME PLUS VALUE PLUS GLOBAL PLUS

 

 

  
Funcționalități
standard pentru:

Gestiunea Stocurilor

Activitate Comercială

Contabilitate

Management Financiar

Instrumente de raportare

Web Report

myCustomer

QuickView

MyPortal

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Funcționalități
avansate pentru:

Gestiunea Stocurilor 

Activitate Comercială 

Contabilitate

Management Financiar 

Instrumente de raportare

Instrumente de customizare 

CRM

Web Report

myCustomer

QuickView

MyPortal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcționalități
complete pentru:

Gestiunea Stocurilor 

Activitate Comercială

Contabilitate

Management Financiar 

Instrumente de raportare 

Instrumente de customizare 

CRM

Producție

Tranzacții Internaționale 

Web Report

myCustomer

QuickView

MyPortal

     *Notă: Soft1 Open Enterprise Edition include și pachetele PRIME, VALUE și GLOBAL, ce au prevazută opțiunea de a 
alege o serie de module adiționale.

Open Enterprise Open Enterprise Open Enterprise 
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SoftOne România și-a început activitatea pe piața locală în 2013, ca
subsidiara uneia dintre cele mai dinamice companii din Sud-Estul 
Europei și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii ERP și 
Cloud (ERP, CRM și BI) – SoftOne Technologies.

Compania are sediul central în Atena, Grecia și o sucursală în Salonic. 
SoftOne Technologies este Microsoft Gold Certified Partner.

SoftOne România are o mare importanță strategică pentru SoftOne 
Technologies, reprezentând centrul regional pentru extinderea 
companiei în Europa Centrală și de Est.

Printre beneficiarii actuali ai soluțiilor Soft1, se numără: Alpha Bank, 
Deloitte, Danone, iar în România: Oscar Downstream, Secpral Pro, 
Leonardo, Calif, HippoLand, Onedia Distribution, Dablerom, Neon 
Lighting, Cosmos Mobile, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri 
din România, (UNTRR).

Echipa SoftOne își propune să înțeleagă problemele cu care te 
confrunți AZI, pentru a putea să iți ofere – prin servicii software 
adecvate domeniului în care activezi – soluțiile de MÂINE!

Te invităm să descoperi noile tehnologii și avantajele soluției
Soft1 Open Enterprise Edition !

 

 

 

 

 

 

BUCHAREST: 2 A.P. Cehov Str., Sector 1, Bucharest, T: +40 212 24 3925

ATHENS: 8 Achilleos & L. Katsoni Str., GR-176 74 Kallithea, Τ: +30 211 1022222, F: +30 210 9484094

THESSALONIKI: 4 I. Tsalouchidi Str., GR-542 48 Thessaloniki, Τ: +30 2310 334644, F: +30 2310 334639

e: info@softone.ro, www.softone.ro
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