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Alege modulele potrivite activității tale:

Stocuri:

Gestiune multi-depozit/multi-locație
Urmărire stocuri în timp real
Liste de inventariere
Subarticole pentru dimensiuni, culoare etc.
Unități de măsură multiple
Articole de tip matrice
Alerte pentru stoc minim/maxim, calcul automat necesar 
aprovizionare
Trasabilitate loturi/serie

Financiar:

Management creanțe/datorii: facturare clienți/furnizori; 
gestionare plăți/încasări; urmărire solduri
Politici comerciale: termen de plată, discounturi 
manuale/automate, limite de credit, contracte, liste de preț
Trezorerie: tranzacții recurente, conturi bancare, transferuri bani
Management efecte comerciale: CEC, BO, borderou, scontare, 
compensări, cambii
Venituri/cheltuieli în avans
Management �nanciar multi-companie/multi-valută
Management cursuri valutare
Consolidare �nanciară
Urmărire cash-�ow

Contabilitate:

Înregistrări contabile, note contabile automate, perioade 
�nanciare
Balanța Contabilă generată automat
Registre contabile cerute de legislația națională: Fișa de cont 
pentru operații diverse (Cartea Mare), Registrul Jurnal, Registrul 
Inventar, Balanța sintetică, Registrul de Casă
Rapoarte și Declarații cerute de legislația națională: Bilanț 
Anual/Semestrial, Declarațiile 300, 390, 394, 100, 101, Intrastat
Jurnal Achiziții Vânzări, Raport Pro�t și Pierdere, Buget �nanciar 
pe conturi și subconturi
TVA la încasare, note contabile diverse, bonuri �scale, factură din 
bon �scal, borderouri de achiziție

Distribuție:

Achiziție: oferte, cereri de ofertă, comenzi de furnizor
Vânzare: oferte, comenzi de client, dropshipping, kitting, 
ambalare automată
Fluxuri automate de aprobare
Management livrări: livratori externi/interni, foaie de parcurs

Mijloace Fixe:

Nomenclatoare și catalog mijloace �xe
Gestionare mijloace �xe din etapa de achiziție până în etapa 
de casare
Planuri de amortizare pentru mijloace �xe proprii, închiriate sau 
date în chirie
Planuri de amortizare prede�nite sau personalizate, în 
conformitate cu legislația în vigoare
Urmărire rezerve din reevaluare la constituire
Management operațiuni de casare și descărcarea gestiunii cu 
evidența rezervelor din reevaluare
Tipărire Fișă Mijloc Fix și Balanța Imobilizărilor

CRM:

Marketing: management campanii, liste de marketing, e-mailuri 
în masă, rată de conversie
Vânzări: management clienți, clienți potențiali, oportunități, 
întâlniri, SLA, oferte, incidente/tichete
Fluxuri de alocare/aprobare, taskuri, activități, noti�cări
Integrare cu Outlook

Producție:

Management rețete și faze de producție: versiuni rețetă, copiere 
rețetă, modi�care �exibilă a rețetelor, rețete multi-nivel, alocare 
automată costuri pe rețetă
Management costuri de producție: cost producție, cost 
manoperă, alocare cheltuieli indirecte �xe sau variabile 
Managementul producției (unicat, în serie, la comandă etc.): 
înregistrare tranzacții cu ajutorul codurilor de bare, trasabilitate 
completă la nivel de lot/serie, auditare evenimente
Estimare producție pe baza vânzărilor și a capacității limitate
Con�gurator produse pe bază de caracteristici și atribute
Plani�care necesar de materii prime și materiale: stocuri critice 
pe materii prime și materiale
Plani�care avansată a producției: resurse, utilaje, echipamente, 
forță de lucru
Funcționalități capable-to-promise
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Alege modulele potrivite activității tale:

Management proiecte:

Management bugete: comparare buget previzionat cu buget 
realizat, pro�tabilitate la nivel de proiect
Timp și costuri: �șe de pontaj, costuri indirecte, alocare costuri pe 
bază de formule, tarife �exibile în funcție de client/tip de proiect 
/muncă realizată/resurse implicate
Gestiunea modi�cărilor la nivel de proiect
Scenarii multiple de facturare: pe bază de cost/timp/preț
Facturarea forței de muncă
Template-uri prede�nite de proiect
Suport multi-valută

WMS:

Automatizare procese din depozit: picking, recepție, așezare, 
împachetare, livrare
Generare liste de picking
Management coduri de bare: tipărire etichete cu coduri de bare, 
scanare cu ajutorul dispozitivelor dedicate sau cu telefon mobil
Optimizarea mișcărilor de marfă din depozit: reaprovizionare, 
transfer, inventariere
Integrare cu imprimante și cântare inteligente
EDI integrat pentru transfer electronic de documente
Aplicație mobilă WMS

Service:

Management comenzi de service, garanții, contracte
Calendar de service: plani�care resurse 
umane/întâlniri/intervenții
Mentenanță și gestiune stocuri echipamente, unelte și 
dispozitive
Acces la informațiile despre clienți direct din teren prin 
intermediul aplicației mobile
Integrare cu CRM pentru viziune de ansamblu asupra 
interacțiunilor cu clienții
Integrare cu modulul Financiar pentru facturare automată, pe 
baza comenzilor sau intervențiilor de service

Portal B2B:

Disponibilitate 24/7
Self-service clienți: plasare comenzi online, urmărire istoric 
facturi și comenzi, urmărire stare comenzi/livrări, adăugare 
incidente și urmărire status rezolvare
Acces în timp real la informații �nanciare: sold, termen de plată, 
discounturi, plăți, respectiv prețuri și stocuri
Acces la cataloage de produse sau diverse materiale de 
marketing/educaționale/manuale de utilizare

Construcții:

Gestiune documente: planuri, �șe de speci�cații, rapoarte de 
inspecție, imagini etc.
Management contracte și subcontracte
Emitere facturi proforme
Management bugete, costuri și tarife
Captare costuri de manoperă, materiale și echipamente cu 
ajutorul dispozitivelor mobile
Rapoarte zilnice din teren
Modul Rentals integrat
Integrare cu Smartsheet
Integrare Procore

Integrare Exchange Server:

Sincronizare bidirecțională a datelor și a înregistrărilor (inclusiv 
e-mail, contacte, taskuri și întâlniri) cu Serverul Microsoft 
Exchange și conturile Microsoft O�ce 365
Detecție automată e-mailuri și a�șarea lor ca activități în CRM
Politici de sincronizare �exibile

Aplicație mobilă:

Aplicație mobilă nativă în Android sau iOS
Acces la toate funcționalitățile sistemului, de oriunde, direct de 
pe telefonul mobil
Captare imagini cu ajutorul camerei foto și atașarea acestora în 
sistem
Scanare chitanțe / bonuri �scale cu ajutorul camerei foto
Noti�cări de tip push

Monitorizare & Automatizare:

Fluxuri de business personalizate, ușor de creat/editat/modi�cat, 
fără cod
Evenimente declanșate automat în anumite condiții prede�nite
Scenarii recurente, destinate automatizării taskurilor repetitive
Fluxuri de aprobare și de alocare a taskurilor
Securitate și audit la nivel de câmp
Procesare automată documente
Noti�care modi�cări
Raportare timp pe activitate
Calendar de activități
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SeniorXRP, mai mult decât un sistem ERP

Interfața web HTML5 se adaptează la orice tip de ecran; poți să 
lucrezi de oriunde, de pe orice tip de dispozitiv, tot ce ai nevoie este 
o conexiune la internet.

Mobilitate

Creează și personalizează cu ușurință ecrane pentru �ecare utilizator 
în parte, prin intermediul �ltrelor și prin con�gurarea 
dashboardurilor și gra�celor din aplicație.

Interfață intuitivă

Creează cu ușurință rapoarte personalizate sau folosește-le pe cele 
generice deja existente în sistem; baza de date unică îți pune cu 
usurință la dispoziție toate informațiile necesare.

Raportare integrată

Datorită funcționalităților extinse (CRM, WMS, portal B2B etc.) poți 
con�gura integral �uxul din activitatea curentă (exemplu: de la 
preluarea unei oportunități până la momentul încasării facturii 
aferente produselor/serviciilor generate din aceasta).

Fluxuri de business integrate

Con�gurează una sau mai multe societăți / puncte de lucru în 
același sistem, cu aceeași bază de date, realizează consolidări 
�nanciare, urmărește și trimite aprobări la nivel de grup.

Multisocietate

Sistemul suportă localizare multiplă, este disponibil în limba română 
și engleză, poate � tradus în orice altă limbă dorită, prin mecanisme 
de localizare integrate.

Multilingv

E-mailurile, alertele, anunțurile o�ciale, activitățile, cererile care 
necesită aprobări sau taskurile sunt accesibile tuturor utilizatorilor și 
pot � folosite cu succes pentru a crea un mediu colaborativ și 
automatizat în cadrul companiei.

Notificări

Minimizează erorile de redactare și salvează timp creând și folosind 
șabloane prede�nite, speci�ce �ecărui tip de activitate sau 
departament.

Șabloane de lucru

Sistemul permite atașarea de documente în orice format și în orice 
secțiune a aplicației, putând totodată gestiona versionarea acestora 
și condițiile de stocare aferente (direct în baza de date a aplicației 
sau sub formă de link într-un datacenter sau pe un server dedicat). 
De asemenea, există posibilitatea de a crea și gestiona documente 
de tip wiki.

Gestionare documente



Am ales SeniorXRP datorită 
flexibilității aplicației, a 
interfeței moderne de tip web 
și a faptului că oferă nativ 
interfațarea cu alte aplicații.

Adrian Pașca
Manager Producție RCB Electro 97

Sistemul include dashboarduri con�gurabile la nivel de utilizator, 
care a�șează exact informația de care acesta are nevoie, în forma de 
prezentare dorită.

Dashboard-uri personalizabile

Permite realizarea de căutări rapide în sistem, �e că este vorba 
despre un element din meniul aplicației, din �șierele existente, din 
pro�lele sau tranzacțiile din sistem, sau chiar din secțiunea de 
“Ajutor” a aplicației.

Funcție avansată de căutare

Fie că este vorba de personalizări complexe, dezvoltări 
suplimentare într-un anumit modul al aplicației sau chiar 
dezvoltarea unor module noi, toate sunt posibile, SeniorXRP �ind 
nu numai o aplicație de tip ERP, ci și o platformă de dezvoltare.

Dezvoltări suplimentare direct în aplicație

SeniorXRP, mai mult decât un sistem ERP

Fie că vorbim de importul datelor în momentul implementării 
SeniorXRP sau de integrarea cu alte aplicații externe, acest lucru este 
la îndemâna oricui.

Interfață Open API

Aplicația permite de�nirea și con�gurarea utilizatorilor și a 
drepturilor de acces a acestora la cel mai avansat nivel, de�nirea 
politicilor de securitate și auditarea �ecărui utilizator în detaliu în 
orice moment, precum și gestionarea certi�catelor digitale prin 
conexiune criptată la baza de date.

Securitatea datelor

Sistemul permite gestionarea de entități economice diferite în 
aceeași bază de date (cu posibilitatea de a copia sau restaura date 
din snapshot, de la o entitate la alta).

Multi-tenancy
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SeniorXRP pentru Distribuție

Când alegi să implementezi SeniorXRP nu primești doar un 
sistem ERP, ci o soluție completă de management al activității de 
distribuție, cu funcționalități extinse, capabilă să susțină orice tip 
de afacere, indiferent de complexitate.

Pe langă interfața intuitivă a sistemului, posibilitatea de a crea 
�uxuri de lucru personalizate sau accesul la informații de oriunde 
și oricând, soluția SeniorXRP le oferă producătorilor o serie de 
avantaje extrem de utile pentru industria în care activează:

SeniorXRP pentru Producție

Modul producție integrat
Modulul de producție al SeniorXRP este integrat nativ cu 
celelalte module ale sistemului ERP, ceea ce înseamnă ca toate 
procesele desfășurate de companie pot � urmărite și controlate 
în cadrul aceleiași aplicații.

Sincronizarea cererii cu oferta
Funcționalitățile de predicție integrate în sistemul ERP, 
combinate cu abilitatea acestuia de a genera plani�cări detaliate, 
le permit producătorilor să obțină echilibrul căutat între cererea 
clienților și capacitatea de producție.

Posibilități nelimitate de extindere
SeniorXRP poate � integrat cu ușurință cu orice aplicație externă 
utilizată de companie, �e că vorbim de softuri de plani�care 
avansată a producției sau soluții pentru managementul 
operațiunilor din fabrică.

Control crescut al afacerii
Ai la dispoziție un sistem avansat de aprobări, noti�cări, �uxuri 
de business și scenarii recurente, ca să poți gestiona și controla 
e�cient toate modi�cările care apar pe parcursul procesului de 
producție.

Tipuri de producție gestionate cu SeniorXRP

SeniorXRP oferă funcționalități complete de management al 
tranzacțiilor de tip retail, B2B sau B2C, online sau o�ine, astfel 
încât organizațiile să își poată gestiona integrat toate canalele 
de vânzare.

SeniorXRP pentru Retail & Ecommerce

Integrare cu platformele ecommerce B2B, B2C si marketplace-uri
Modul POS integrat în sistemul ERP
Fluxuri de lucru integrate și automatizarea operațiunilor 
repetitive
Date �nanciare, cu privire la stocuri și la vânzări, actualizate și 
integrate într-un singur sistem
Modul CRM integrat nativ în sistemul ERP
Modul WMS integrat, pentru execuția cu ajutorul dispozitivelor 
mobile a operațiunilor de picking, împachetare și livrare a 
comenzilor către clienți
Management e�cient al politicii de prețuri și al programelor de 
loialitate
Gestionarea retururilor
Integrare cu SeniorAWB - sistemul de management integrat al 
curierilor

Flux complet
Cu SeniorXRP gestionezi relația cu clienții de la prima 
interacțiune până în etapa de pregătire și livrare a comenzilor, 
pentru că oferă module CRM și WMS integrate în același sistem.

Canale multiple de vânzare
În același sistem ERP gestionezi toate comenzile de la clienți, 
indiferent că sunt din magazinul online, portalul B2B, preluate de 
agenții din teren sau transmise pe e-mail / telefon.

Multi-depozit, multi-locație
SeniorXRP oferă vizibilitate asupra stocurilor disponibile 
indiferent de locația în care se a�ă acestea și permite efectuarea 
cu ușurință a transferurilor de marfă între diferite depozite.

Aplicație mobilă integrată
Cu ajutorul aplicației mobile angajații de pe teren au acces în 
timp real la stocuri, prețuri, date despre clienți și nu numai. În 
plus, pot plasa cu ușurință comenzi și încasa solduri restante.

SeniorXRP gestionează cu succes orice tip de producție, pentru 
că poate � adaptat cu ușurință speci�cului oricărei companii.

Producție tradițională / pe bază de comandă de client
Producție de unicate și serie mică
Producție la comandă
Producție pe bază de proiect
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Solutia ERP a fost proiectată astfel încât să poată răspunde 
tuturor cerințelor speci�ce proiectelor din Construcții, indiferent 
de gradul de complexitate al acestora sau de natura activității 
companiei.

SeniorXRP pentru Construcții

Management Proiecte integrat
Gestionează proiecte de la A la Z, împreună cu toate activitățile 
aferente. Centralizează oportunități, contracte, �șe de pontaj, 
bugete, comenzi de modi�care și nu numai, totul într-o singură 
bază de date.

Gestiune documente
Gestionează e�cient planuri, contracte, documentații tehnice, 
cereri de ofertă, e-mailuri, comenzi de modi�care, imagini, 
tabele, rapoarte de inspecție în același sistem.

Integrare completă
Ai acces la o gamă extinsă de funcționalități, mulțumită faptului 
că sistemul se integrează nativ cu întreg portofoliul Senior 
Software dar și cu orice soft specializat de pe piață (CAD, CFMA 
Benchmark, ProEst, Procore, Smartsheet, Microsoft O�ce 365, 
Adobe Sign, DocuSign etc).

Aplicație mobilă
Angajații nu mai au de efectuat operațiuni manuale repetitive și 
au acces la date complete, în timp real. Aplicația mobilă permite 
angajaților să �e permanent la curent și să transmită înapoi date 
în sistem direct de pe teren.

Pentru că timpul înseamnă bani, în special atunci când facturezi 
clienții la oră, ai nevoie de instrumente care să îți permită să �i 
productiv. Oferă-le angajaților tăi posibilitatea de a-și îndeplini 
taskurile rapid, de oriunde ar �, fară să �e nevoiți să navigheze 
între sisteme și dispozitive multiple.

SeniorXRP pentru Servicii

Procese de business automate
Alocă automat activitățile de service către persoanele potrivite, 
pe baza unor reguli prestabilite. Creează �uxuri de lucru 
personalizate și setează alerte, ca să te asiguri că toate activitățile 
sunt realizate în timp util.

Management integrat al documentelor
În aceeași aplicație ERP poți gestiona toate documentele, 
procedurile și �șierele de care au nevoie echipele din teren și nu 
numai. Poți atașa cu ușurință copii scanate ale facturilor, 
instrucțiuni tehnice sau chiar �șiere multimedia.

Fluxuri de lucru pentru mobil
Oferă-le echipelor mobile acces la informațiile de care au nevoie 
oriunde s-ar a�a. Cu SeniorXRP aprobi rapid documentele care 
sosesc din teren și comunici facil cu angajații, asigurându-te 
astfel că își îndeplinesc taskurile.



Sistemele noastre sunt utilizate de companii din țară și 
străinătate, cu activități de distribuție, producție, retail, 
servicii, din domenii precum FMCG, materiale de 
construcții, farmaceutice, echipamente și altele.

Referințe

Cunoștințele noastre se traduc în bune practici și 
�uxuri personalizate înglobate în soluții specializate 
pentru vânzări și marketing, gestiune, producție și 
logistică, raportare și analiză date.

Know-how

Utilizăm cele mai noi tehnologii de la Microsoft alături 
de platforme testate la nivel internațional care ne 
permit să oferim clienților soluții moderne disponibile 
pe o varietate mare de dispozitive.

Tehnologie
Studiu de caz VIDEO: 
RCB Electro 97 a crescut 
productivitatea angajaților 
cu 10% după implementarea 
SeniorXRP

Aplicațiile noastre au o structură modulară și pot � 
livrate în diferite versiuni, atât SaaS cât și On-premise, 
ceea ce permite implementarea unei politici �exibile 
de licențiere ale cărei costuri sunt ușor de controlat.

Licențiere flexibilă

Implementări
de succes

Anul 
în�ințării

Angajați București, Cluj, 
Constanța, Iași

450+ 2003180+ 5 Birouri

+40-21-310 74 81

o�ce@seniorsoftware.ro

www.seniorsoftware.ro

Senior Software – Unul dintre cei mai dinamici furnizori de 
soluții software integrate pentru managementul afacerilor

și Timișoara


