Sistem Integrat de Management al Utilităţilor
Cauţi răspunsul la întrebarea “Care este cel mai bun sistem ERP?”
Nu există un singur răspuns la această întrebare. Deși cele mai multe soluţii ERP pentru companiile care
operează în domeniul utilităţilor conţin module, funcţionalităţi și caracteristici similare, ele variază în
profunzime, complexitate, preţ, tehnologie, precum și aplicabilitate în industria de profil.
Există soluţii ERP proiectate pentru a fi flexibile și adaptabile într-o gamă largă de domenii ale
industriei, dar și soluţii orientate pe un anumit domeniu de activitate.
Verifică atunci când selectezi un ERP, dacă:
• se potrivește specificului domeniului de activitate și răspunde la cerinţele tale unice;
• este confortabil pentru utilizatori;
• este dezvoltat și susţinut de către specialiști care înţeleg nevoia mediului tău de afaceri;
• este furnizat de către o firmă solidă financiar care va susţine dezvoltarea continuă a sistemului în viitor;
• provine de la o companie cu un istoric dovedit de succes în domeniul de activitate al companiei.
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• este o soluţie matură, aflată în exploatare de
peste 10 ani, la peste 10 companii furnizoare
de utilităţi;
• este dezvoltat și îmbunătăţit printr-o colaborare
permanentă între beneficiari și echipa ELSACO;
• prezintă flexibilitate la configurare și
implementare;
• personalizat la fiecare beneficiar;
• este special proiectat spre a fi utilizat de către
toate compartimentele companiei, apelând la o
singură sursă centrală de date, instalată la
nivelul organizaţiei;
• permite gestionarea simultană a unui număr
nelimitat de companii și sucursale, fiind destinat
atât companiilor independente cât și
grupurilor de firme;
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• asigură o viteză mare de operare datorită
modului de abordare bazat pe fluxul de date
între utilizatorul client și baza de date a serverului;
• permite accesarea simultană a aceleiași funcţii a
programului de către un număr nelimitat de
utilizatori pentru a opera în prezent sau a
analiza trecutul;
• este dezvoltat folosind tehnologii de programare
care permit acces nelimitat de utilizatori în sistem;
• asigură creșterea eficienţei personalului angajat,
reducerea costurilor și îmbunătăţirea controlului;
• permite analizarea datelor în timp real și luarea
rapidă a deciziilor de către managementul
companiei.
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