
Integrator de solutii energetice si software de tip ERP



Premisa?

1. Companiile isi pot identifica toate tipurile de cheltuieli si au o
politica de costuri reala

2. Viziunea managerilor asupra digitalizarii companiei copiază
analiza de business reala.

3. Companiile care au peste 1000 TEP/an, isi gestioneaza eficient
consumurile energetice.

4. UAT-urile au strategii clare in privinta plnului de îmbunătățire a
eficienței energetice si pot identifica toate posibilitatile de
finantare și sursele acestora.

5. Solutiile de optimizate de eficientizarea energetică a clădirilor
sunt gândite conform cu politicile de reducere a amprentei de
carbon.



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
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Sistemul informatic ASISRia 3 ERP

Avantaje:

• Eficienta functionarea societatii, creste productivitatea şi se vor optimiza stocurile, 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;

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

• se folosesc baze de date de tip MS SQL SERVER



Cercetare si dezvoltare

In parteneriat cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si 
o companie parteneră suntem implicați intr-un proces
realizare unor modele comerciale de achizitie de date 
integrate cu sistemele de producție de energie din sisteme 
regenerabile hibride, fotovoltaice și eoliene și transferul 
lor în produse .

Alături de partenerii noștri specializați, vom 
dezvolta un proiect de cercetare, pentru o 
tehnologie pe marginea stocării eficiente 
de energie.



Linii de finantare

• POIM 6.2→ Sisteme de monitorizare consumuri energetice, program de minimis, limitat

• POIM 6.4 → Cogenerare de înaltă eficiență pentru intreprinderi mari

• Granturi Norvegiene→ – Solutii care contribuie la reducerea emisiilor de carbon

Avem în portofoliu activități la proiecte cu fonduri nerambursabile pentru implementare pentru:



Parteneri



SEEI TECHNOLOGY

Cluj-Napoca, Romania
office@seeitechnology.com

www.seeitechnology.com

Creaza-ti un business sustenabil
alaturi de noi!
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