
Integrator de solutii software de tip ERP - ASISRia



Premisa?

1. Companiile isi pot identifica volumul și toate tipurile de cheltuieli
pentru gestionarea coerentă a politicii de costuri.

2. Viziunea managerilor asupra digitalizarii companiei este direct creata
dupa o analiza de business reală.

3. Cash flow direct legat de proceselor tehnologice și procedurilor
interne identificabile.

4. Urmărirea în timp real a relațiilor cu clienții și furnizorii legat direct de
datele de intrare/ieșire la nivel de articol din documentele primare.

5. Managementul are o imagine permanentă, online asupra resurselor
si organizarii compeniei în format digital la nivel smart mobile.



Cine suntem?
SEEI Technology SRL, infiintata in anul 2016, are activitate curentă in domeniul
cercetării si dezvoltarii în domeniul tehnologiei energetice regenerabile, managementului
energetic industrial si pentru localitati, iluminat industrial performant și soluții de
economisire și reabilitare energetică specifice, precum și o puternică componentă pentru
implementarea de solutii avansate de control IT, folosind sisteme informatice integrate de
tip ERP in domeniul serviciilor, constructiilor si productiei industriale și al controlului
consumurilor energetice de orice tip pe liniile de producție.

Misiune:

Fiind o companie integratoare de servicii si solutii smart, dorim sa oferim clientilor nostrii
acele solutii care sa-i duca la un alt nivel de business, in care sa se asigure ca isi creste performanta
si pot lua decizii pe baza sistemelor furnizate. Suntem orientate spre a investi in activitati de
cercetare in domeniul energiei pentru a putea pune “umarul” la lupta impotriva poluarii.

Viziune: 

Ne propunem scaderea amprentei de carbon in industrie si municipalitati, prin
integrarea de solutii sustenabile, si initiative asupra societatii si mediului inconjurator.



Echipa

Florin:

1. Perfecționist, urmăresc cu tenacitate să închid subiectele. Motto: ”Intotdeuna este o
soluție, depinde de cât costă și ce resurse necesită realizarea țintei propuse.”

2. Inginer, doctorand, peste 25 de ani de experienta in domeniul integrarii software de tip ERP si
analizei de business, manager de proiect, manager energetic pentru localitati si industrie.

Dutu:

1. Ii place sportul, calatoriile, sa citeasca thrillere, si sa socializeze cu oameni noi. Motto:
”Schimbarea apare la cei care vreau s-o faca!”

2. Inginer, doctorand, peste 4 ani experienta in domeniul customer service, analizei de software si
manager energetic pentru localitati



Sistemul
informatic
integrat
ASISRia 3 

Avantaje:

•Eficienta functionarea societatii, creste productivitatea şi optimizarea stocurilor,
vor fi sustinute deciziile referitoare la cumparari si vanzari, respectiv organizarea
societatii pe bugete.

•Sistem integrat, pentru comert, gestiune, resurse-umane, management masini,
productie, raportare santiere, calcul costuri

Despre ASiSria ERP:

• Solutie web (nu este aplicatie desktop)

•RIA – Rich Internet Application - acces de oriunde din lume, orice informatie din
sistem

•Aplicatie de tip HTML5; sistemul este independent de device-ul de lucru;

• raportarile contabile si financiare necesare, conforme cu legislatia interna,
precum si sprijinirea cerintelor ISO

• se folosesc baze de date de tip MS SQL SERVER



Modulul Contabilitate si Stocuri



Avantaje
modul
Contabilitate
si Stocuri

Plan general de conturi, 
solduri si rulaje pe orice

perioadă.

Documente şi înregistrări
contabile în lei şi valută la 

cursul din data operaţiei.

Generarea în timp real și
automat acțiunilor

corelate cu operarea / 
preluarea unui document

Permite realizarea
exercițiului

contabil conform structurii
unitare de raportare: cont

contabil, domeniu, sursa de 
finantare



Caracteristici - Contabilitate si
Stocuri

• Contabilitate generală – plan de conturi, rapoarte, fisa
cont, balante, operare doc. pe centre de cost, etc

• Financiar-Terți – doc. financiare, intrumente de plata, 
avansuri furnizori, facturi, registru casa/banca, etc

• Decontări cu salariații – avansuri salariati, decontari, 
rapoarte de analiza, etc

• Materii prime/Materiale – nomenclator de articole, 
receptii, gestiune, FIFO, contare, stocuri, rapoarte, etc

• Servicii – servicii pentru furnizori, contare automata 
doc., rapoarte, decontare servicii, etc

• Obiecte de inventar – depozit, op. documente primare, 
contare, rapoarte stocuri, miscari, retineri etc



Modulul Personal si Salarizare



Avantaje modul
Personal si
Salarizare

Automatizarea 
calculului salarial cu 

evidențierea impozitelor 
și taxelor

Generează un fișier
pentru viramentul

automat al 
salariilor prin

intermediul băncilor

Multitudinea tipurilor de 
impozitări ce pot fi 

folosite pentru angajații

Genereaza automat 
diverse adeverințe
standardizate și

configurabile în funcţie
de cerinţele clienţilor.



Caracteristici – Personal si
Salarizare

• Personal – date personal, pontaj, corectii, sporuri, calcul
salarii, D112, ordine de plata, flturasi SMS/email,etc

• Avans – calcul avans automat, avans exceptie, satate de 
plata avans, centralizatoare, etc

• Salarii in regie – calcul salarii regie, ore suplimentare, 
sporuri, state de plata, situatii centralizate, etc

• Salarii in acord – calcul salarii acord global, individual sau 
personalizat de tip bonus, ore suplimentare, sporuri, state 
de plata personalizate, situatii centralizate, etc

• Concedii – calcul concedii odihna, concedii medicale, 
situatii si istoric, etc

• Retineri – beneficiari retineri pe tipuri, retineri programate
salariati, calcul, situatii retineri, etc



Modulul Imobilizari



Avantaje
modul
Imobilizari

Gestionează datele privind
imobilizările corporale şi

necorporale şi
automatizează calculul de 

amortizare.

Generarea notelor
contabile de 

amortizare se face pe 
fiecare centru de profit în

parte.

Permite reevaluarea, 
conservarea sau 

închirierea mijloacelor
fixe.

Urmărirea mijloacelor fixe 
se poate face pe gestiuni, 
locații și centre de cost.



Caracteristici – Imobilizari

• Operare documente primare de mişcări (intrări, ieşiri, 
modificări, transferuri),etc

• Contare automată de documente primare si generarea
automată de înregistrări contabile, inclusiv privind
amortizarea

• Calcul de amortizare folosind metodele: liniară, 
accelerată, degresivă

• Reevaluări contabile, cu urmărirea rezervei din 
reevaluare

• Conservări, inchirieri

• Rapoarte pe stări de mijloace fixe

• Rapoarte aferente mijloacelor fixe (Registru, Balanță, Fișa
mijlocului fix)

• Rapoarte aferente mişcărilor de mijloace fixe



Modulul Mijloace de Munca



Avantaje
modul
Management 
Masini

Actualizarea parametrilor
tehnici de 

funcţionare pentru grupe
de mașini sau pentru

fiecare mașină în parte.

Urmărirea consumurilor
normate de 

combustibili şi a altor
materiale, şi comparaţia lor 
cu consumurile effective.

Reparaţiile planificate:
se poate introduce 
un normativ de 

intervenţii

Activităţile pot fi introduse
prin fişa de activitate

zilnică (FAZ) sau fişa de 
lucru (Fisa U) pentru

utilaje.



Caracteristici – Mijloace de Munca

• Actualizarea/consultarea listei mașinilor (mijloace de transport, utilaje, instalații, 
echipamente)

• Asocierea unui centru de cost (comandă auxiliară) pentru fiecare mașină

• Parametri tehnici de funcţionare (regim de lucru, consumuri energetice, verificări
necesare, deservire)

• Urmărire încărcare (timp de funcţionare, grad de încarcare, detaliere pe diverse criterii)

• Actualizare date privind activitatea prin documente de tip foi de parcurs și foi de lucru

• Definirea unor formule de calcul a consumurilor normate și a altor elemente de calcul

• Generarea automată a decontărilor cu evidenţierea costurilor pe centre de profit

• Generarea automată a realizărilor salariale pentru şoferii în acord individual

• Situații comparative de consum normat și efectiv pe diverse criterii de grupare și
filtrare

• Rapoarte de urmărire activitate, decontare și realizare manoperă

• Definire listă de intervenții pe tipuri de mașini în funcție de element de timp (luni, 
ani) și de activitate

• Posibilitate de planificare și realizare intervenții, urmarire reparatii



Modulul Managementul Productiei Industriale



Avantaje
modul
Management 
Productie

Realizează descrierea
tehnologiei reperelor, 

subansamblelor, 
produselor, lucrărilor

În baza descrierii
tehnologice a unui produs, 
se pot efectua scenarii

diverse de 
antecalculaţii de preţ

unitar

Posibilitatea definirii
unui catalog de 

resurse (utilaje, echipe, 
indivizi, externe) și a 

unui plan de operații

Se pot defini rețete de 
fabricație (materii prime, 
cantități, operații) pentru
firmele cu ciclu scurt de 

fabricație.



Caracteristici – Management 
Productie

Pregătirea tehnologică a fabricaţiei:

• Descrierea tehnologiei de producție a produselor

• Definirea resurselor si alocarea operatiilor pe resurse

• Planul de operaţii cu timpi unitari şi tarife de manoperă şi posibilitatea încadrării
pe utilaje

• Antecalculatii de pret cu posibilitatea configurarii elementelor de antecalculatie si
formulelor de calcul

• Centralizator de fundamentare lansări bazat pe comenzile de livrare de la clienți

• Necesar de materii prime, materiale, manoperă pe comenzi aferent producției
lansate etc

Urmărirea producţiei:

• Operarea producției la nivel de tehnologie - produs (raport de producție) sau la nivel
de operație

• Determinarea consumului de resurse (materii prime, materiale, manoperă, utilaje) 
cu generarea documentelor de consum corespunzatoare

• Calcul preț produs în baza consumului de materiale și manoperă și generarea
documentelor de intrare

• Situație comparativă de urmărire a consumurilor etc



Modulul Postcalcul



Avantaje
modul Post 
Calcul

Este permisă definirea variabilă 
a elementelor de cost (centre 
de cost, centre de profit, articole 

de cost)

Permite definirea purtătoarelor
de costuri de mai multe tipuri: 
de bază (aducătoare de venituri) 
și auxiliare (identificabile doar ca 

și cheltuieli).

Repartizarea automată a 
regiilor (indirecte loc de muncă și

indirecte generale) se face în
funcție de cheltuielile directe pe 
comenzi și se configurează în

momentul implementării (chei de 
repartizare).

Asigură gestionarea costurilor în
avans şi repartizarea lor dupa

un grafic prestabilit.



Caracteristici – Postcalcul (Costuri
de productie)

• Definirea variabilă a elementelor de cost (centre de cost, centre de profit, 
articole de cost)

• Prelucrarea automată a datelor din alte module şi aplicaţii

• Colectarea costurilor directe pe comenzi şi a costurilor indirecte; 
decontări auxiliare (transport, servicii)

• Încadrarea şi repartizarea cheltuielilor pe elemente de cost

• Calculul costurilor pe comenzi auxiliare şi pe comenzi de bază

• Calculul costurilor şi completarea preţului (costului) pentru semifabricate

• Analiza costurilor directe şi indirecte

• Postcalcul pe comenzi sau locuri de muncă

• Cost unitar pe produs

• Fişa comenzii

• Analiza cheltuielilor indirecte

• Analiza decontărilor de auxiliare

• Analiza centralizată sau detaliată a regiilor

• Produse asociate şi ponderi de repartizare a costurilor



Modulul –AMTER (urmarire devize de lucrari)



Avantaje
modul AMTER

Generarea sau
preluarea pontajului pe 

proiecte, direct de pe 
șantiere.

Urmărirea cantităților
de materiale și

comparația cu necesarul
normat aferent proiectelor

Gestionarea și
urmărirea contractelor
cu furnizorii de materiale

și servicii necesare
realizării proiectelor

Postcalcul și situația
comparativă a costurilor

în raport cu valoarea
contractată a proiectelor



Caracteristici – AMTER (urmarire devize de 
lucrari)

• Planificarea consumurilor standard a resurselor de tip manoperă, 
materiale, transport și utilaje folosind structura arborecentă specifică;

• Prelucrarea automată a datelor din tabele standard specifice CFDP;

• Încadrarea şi repartizarea resurselor pe articole de calculație, respectiv devize
de lucrări aferente centrelor de cost;

• Calculul costurilor estimative pe obiectiv, obiect și deviz; pe comenzi
auxiliare, comenzi de bază

• Calculul costurilor pe lucrare și urmărirea zilnică a serviciilor prestate;

• Centralizarea datelor de servicii efectuate pe tip de centralizatoare specifice
atestate;

• Urmărirea activității zilnice, pe perioade, pe lucrare, etc. și sumarizare restul
de execuție pe resurse alocate;

• Gestionarea producţiei neterminate/servicii în curs

• Analiza costurilor directe şi indirecte ca activitate de bază pe companie;

• Alocarea activității desfășurate și cea în curs de realizare cu urmărirea
financiară a tuturor cheltuielilor efective fățe de cele planificate;

• Calculația costurilor pentru servicii în curs de exececuție funcție de costurile
reale;



Alte 
module:

Urmarire Contracte

Tabloul de board al managerului

Service, parc auto si utilaje

Resurse Umane

Management Depozit

Comenzi livrare / Aprovizionare

CRM

Magazin Online / E-commerce

Urmarire abonati

Vanzare si Facturare

Horeca

B2B



Clienti ASISRia
Unităţi productive Unităţi prestatoare de servicii Unităţi de comerţ

UNICARM Satu Mare DAFORA GROUP Mediaș

foraj, comerţ, hotel, restaurant, 

distribuţie produse petroliere

PROGES Oradea

amenajări interioare

CARMO-LACT PROD 

Bistrița-Năsăud

CONDMAG Brașov

construcţii magistrale gaz

PRAGMATIC Cluj-Napoca

corpuri de iluminat

LACTAG Argeș SALUBRIS Iași

servicii de salubritate

MULTICOM Zalău

materiale de construcții

ROMFULDA PROD Bistrița-

Năsăud

REMARUL 16 FEBRUARIE Cluj-

Napoca

reparații locomotive

UNISEM București

semințe legume, plante

ARDEALUL Carei GRUP AVE Harghita

servicii de salubritate

AGROCOMERŢ HOLDING Timișoara

utilaje agricole

IMCOP Cluj-Napoca REMATINVEST Cluj-Napoca

colectare deșeuri

ELECTRO MOBILE Baia-Mare 

telefoane mobile și accesorii

ANVIS GROUP Satu-Mare ENDAVA Cluj-Napoca

outsourcing
Unităţi de distribuție

CARPATINA București COMANDOR Timișoara

servicii de securitate

QUANTUMPHARM Cluj-Napoca

suplimente alimentare

NOVA GRUP Cugir CAMERA DE COMERŢ ŞI 

INDUSTRIE Sălaj

GRUPUL DE DISTRIBUȚIE ETA Botoșani

produse alimentare

SINTOCHIM Brașov BT FINOP București

leasing operațional, management 

de flote auto

BDM DISTRIBUȚIE Baia-Mare

produse alimentare

ORTOPROFIL Târgu-Mureș TEN GAZ Cluj-Napoca

distribuție gaze naturale

VINEXPORT TRADEMARK Focșani

vinuri

ALTELE

DIFERIT SRL CEMACON

DIMEX 2000 COMPANY SRL HELIOS

ARL CLUJ SA FIBREX

DRUM INSERV SRL BRANTNER

CONSTRUCT PEROM SRL GLISSANDO

CML RO SRL SINTO

DRUMURI SI PODURI 

JUDETENE CLUJ SA

DRUMURI SI PODURI SALAJ 

SRL

DRUM CONSTRUCT SRL PRENIS SRL

CONSTRUCTII  EXCAVATII 

DVF SRL

TIRENA SCAVI



Testimoniale

Sistemul ASiS ne-a oferit întotdeauna o imagine clară a activității de producție și vânzare. Tehnologia
revoluționară și inovația sunt pilonii de bază ai sistemului ERP ASiS, iar accesul la tehnologie de ultimă
generație ne poate aduce importante avantaje pe o piață extrem de competitivă.

Popescu Adrian
Director General 

Mont Blanc Industries

ASiS este un sistem modern și stabil și implementarea acestuia în cadrul Xonix Industries a venit în
completarea investițiilor în capacitățile moderne de producție. Cu ajutorul sistemului ASiS, reușim să estimăm
corect timpul de ocupare al mașinilor și al resurselor umane, materialele care se vor utiliza și să ajustăm
ofertele noastre conform acestor variabile. Ținem sub control contractele, producția și cash-flow-ul companiei
și o dată cu dezvoltarea companiei, ASiS ne ajută să avem o imagine de ansamblu asupra businessului și a
perspectivei de crestere.

Radu Horatiu
Director General 
Xonix Industries

De 10 ani de cand utilizăm soluția ASiS, am reușit de fiecare dată să ne adaptăm pieței,
consumatorilor și să ne concentrăm pe dezvoltarea rețelei de distribuție. ASiS ne-a sprijinit cu
tehnologie și automatizări mutând focusul nostru asupra core-businessului.

Eva-Kiss
Quantumfarm



Parteneri



SEEI TECHNOLOGY

Cluj-Napoca, Romania
office@seeitechnology.com

www.seeitechnology.com

Creaza-ti un business 
sustenabil alaturi de noi!

mailto:office@seeitechnology.com
http://www.seeitechnology.com/

