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Profil companie
Alfa Software S.A. este o companie de IT cu capital privat românesc, cu o vechime de peste 20 de ani pe
piață.
Compania este furnizor de soluții ERP simple și practice, aplicații intuitive, ușor de folosit, modulare și
customizabile, care cresc randamentul business-ului prin digitalizare.
Alfa Software este producătorul sistemului informatic integrat ASiS ERP, cu aplicare in numeroase verticale
de business: producție, retail, construcții, distribuție, reciclare deșeuri, etc.
De peste 20 de ani, Alfa Software investește în calitate, performanță, inovație și oameni.

Obiective pentru cooperare
Misiunea noastra este sa depasim asteptarile clientilor prin combinarea solutiilor informatice moderne cu talent, inovatie si
cele mai înalte standarde de calitate.

Pieţe
Ne dorim sa fim un jucator inovator pe piata din Romania, un partener de incredere pentru firmele care aleg mediul
concurential romanesc, cu o pozitionare puternica pe verticalele de business pe care activam.

Industrii
ASiS ERP se adreseaza cu precadere urmatoarelor vertical de business:
Productie de serie, de masa, unicat
Retail
Distributie
Constructii
Utilitati
Reciclare deseuri feroase si neferoase
Horeca
Salubritate
Vinificatie
Agricultura
Bugetari

Produse proprii
Alfa Software este producatorul solutiei informatice ASiS ERP.
ASIS ERP este cea mai moderna si customizabila solutie informatica integrata, 100% online, destinata managementului
resurselor companiilor de orice dimensiune, in vederea optimizarii si simplificarii proceselor de business.
Solutia ASiS ERP este un sistem informatic special proiectat pentru a oferi suport tuturor sectoarelor de business dintr-o
companie, prin standardizarea proceselor decizionale sau productive.
Dintre modulele solutiei ASiS amintim: Contabilitate si Gestiune, Personal si Salarizare, Mijloace Fixe, Managementul
Productiei, Parc auto si utilaje, Postcalcul, Tablou de Bord.

Proiecte Software
In prezent compania are peste 600 de clienti din domenii variate de activitate. Printre principalii client ai companiei se
numara: Unicarm (Satu-Mare), Cramele Recas (Timis), Endava (Cluj), Arobs Transilvania Software (Cluj), Ortoprofil
(Mures), Salubris (Iasi), Brantner Servicii Ecologice (Cluj), Agil (Timis), Collini Com (Banat Bun – Timis).

Servicii Oferite
Nu exista sisteme ERP “trase la xerox”, nici macar cand doua companii au aparent acelea?i procese interne si fluxuri
informa?ionale. Ele au caracteristici unice si cer solutii pe masura, dupa cum si o persoana isi comanda hainele dup?
propria-i masura. Un sistem integrat si automatizat in proportie mare este nevoie sa fie “croit pe masura beneficiarului”,
alaturi de un pachet de servicii care sa intregeasca experienta de utilizare a unei solutii ERP. De aceea, Alfa Software
ofera urmatoarele servicii:
Analiza de business
Implementare si management de proiect
Dezvoltare module specific si aplicatii mobile
Servicii post-implementare
Asistenta tehnica
Actualizari legislative
Training
Consultanta privind infrastructura IT

Certificări
Microsoft Silver Partner
ISO 27001 - Securitatea informatiilor
ISO 9001 - Managementul calitatii
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