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Despre noi 

RiseTech este o companie care oferă servicii de consultanţă software companiilor aflate în tranziţie, un proces 

care implică dezvoltarea şi integrarea de tool-uri software (web şi mobile) pentru creşterea eficienţei, 

productivităţii şi competitivităţii pe piaţă. Focusul companiei este "managementul obiectivelor" prin digitalizare, 

automatizarea proceselor interne şi predictibilitatea factorilor de risc.   

 

Fiecare business pentru noi este unic: unic în provocări, unic în structură, dar mai ales unic în cultură. Această 

abordare ne ajută să ne apropiem de clienţii noștri, să ascultăm mai mult şi să înţelegem în detaliu nevoile lor, 

şi cel mai important, să înţelegem obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung. Scopul nostru este ca fiecare 

client să devină partenerul nostru, iar împreună să găsim cele mai eficiente soluţii software, care să îl ajute să 

îşi atingă obiectivele propuse.  

 

'Enjoy' sumarizează cel mai bine cultura companiei RiseTech. 



Digitalizarea 

1 
Organizare companie prin 

automatizarea proceselor. Parte 

integrantă a unui demers de optimizare a 

companiei în vederea atingerii obiectivelor 

strategice.   

2 
Accesul la informație în timp real. 

Stocarea informației o singura dată, 

accesibilă oricând și pe orice dispozitiv.

  

3 
Reducerea riscurilor de eroare. Setarea 

mai multor niveluri de acces la informație 

privind erorile datorate erorii umane. 

4 
Tranziţia inteligentă a companiei                         

Procesul de transformare are ca scop 

reducerea costurilor şi integrarea clienţilor 

şi furnizorilor în ecosisteme industriale 

digitale. 

 

Când apare nevoia de digitalizare? 



Digitalizarea 

1 
Nivel business. Deciziile luate în timp 

real, bazate pe date acurate, optimizarea 

costurilor, realizarea de economii și 

redirecționarea efortului către arii care 

aduc plus valoare. 

 
2 

Nivel uman. O scădere a nivelului de 

stres la nivel de angajați datorate 

posibilității de a greși. 

 

3 
Imagine. Percepția de companie 

inovativă, în trend cu tehnologia. 

 

4 
Creșterea productivității. Nevoia de 

scalare a businessului fără un impact 

major asupra forței de muncă. 

 

 

Care sunt efectele digitalizării? 



Digitalizarea 

1 NU este un mijloc de control.  

 

2 NU este un mod de a inlocui 

oamenii. 

 

3 NU este un sistem ‘big brother’. 

 

4 NU este atât de mult despre 

schimbarea a ceea ce face o 

companie/industrie, cât despre cum 

o face în beneficiul consumatorilor 

și al companiei. 

Ce NU este digitalizarea? 



Digitalizarea 

1 
Neînțelegerea obiectivelor. Înțelegerea 

greșită a obiectivelor poate duce la o 

implementare greșită a softurilor. 

 

2 
Alegerea softului. Implementarea unui 

sistem care este doar în proporție de 80% 

pliabil pe nevoile companiei.  

 

3 
Perceptia. Bugetul alocat implementării 

unui sistem IT integrat trebuie văzut ca o 

investiție, nu ca și o cheltuiala. 

 

4 
Neimplicarea clientului. Neimplicarea 

activă a clientului în dezvoltarea și 

integrarea sistemului IT în activitatea 

companiei poate avea ca și rezultat un 

sistem neutilizabil și neacceptat de către 

angajați. 

 

 

Care sunt cauzele eșecului procesului de digitalizare? 



Etapele digitalizării 

1 

Setare obiective 

Etapa de setare a obiectivelor la nivel de companie.  

 

Activități:  

- Întâlnire cu echipa de management pentru 

înțelegerea businessului 

- Setarea priorităților în funcție de obiective 

- Analiza ROI 

- Analiza infrastructură software 

- Stabilire roadmap 

- Validare buget 

 

2 

Colectarea datelor 

Prima etapă de digitalizare ce vizează 

activitatea de colectare a datelor 

 

Activități: 

- Dezvoltare de tooluri software care să 

mapeze procesele interne pentru colectarea 

de date 

- Integrarea cu aplicații terțe pentru 

interconectarea datelor 

 

3 

Analiza datelor 

Etapa de analiză a structurii informației. 

 

Activități: 

- Analiza surselor informației și definirea 

modelului de baze de date care să se 

mapeze pe nevoia clientului.  

 

4 

Interpretarea datelor 

Activități: 

- Definirea modului de interacțiune a aplicației 

cu utilizatorii 

- Procesarea datelor într-un mod proactiv, 

care să vină în întâmpinarea nevoilor la 

nivel de angajați, management și top 

management.  

5 

Forecast 

Activități: 

 

- Definirea parametrilor de “normalitate” ai 

companiei  

- Stabilirea nivelurilor alerte de risc în funcție 

de anumiți indicatori prestabiliți 

 



Soluții software 

Soluții software la comandă pentru: 

 

● Managementul proiectelor 

● Trasabilitate pe linie de producție 

● Ofertare și marketing 

● Gestiunea stocurilor 

● Sales force automation 

 

Softuri  

Integrate pentru 

Sistematizarea 

Transparentă și 

Empatică a 

Muncii 



Managementul 

proiectelor 
Tool software care permite: 

- Ofertarea proiectelor 

- Implementarea  

- Statusul proiectului în timp real din punct de vedere: 

 - operațional 

 - planificare 

 - financiar (încasări vs. plăți) 

- Cashflow companie 

- Managementul clienților și al furnizorilor 

- Time managementul angajaților 
 

Beneficii 

Aplicația “RaBit” ajută la optimizarea proceselor interne pe termen 

lung prin îmbunătățirea continuă a proceselor de management. 

Inovația toolului reprezintă faptul că ajută companiile să se 

organizeze și să se structureze, să pună în evidență sincopele din 

cadrul procesului de ofertare și de implementare de proiecte; 

asigură companiilor stabilitate prin reducerea riscurilor, 

problemelor și conflictelor.  

01 



Trasabilitate pe 

linie de producție 

Tool software care permite: 

- Configurarea liniilor de producție (asamblare sau control), și 

posibilitate de adăugare de mașini de lucru cu posturi de lucru 

simple sau complexe (mai multe posturi de lucru la aceeași 

mașina) 

- Configurarea rețetelor produselor finite pornind de la 

componente și subansamble 

- Managementul și configurarea subansamblelor 

- Picking de componente și subansamble din depozit cu 

generare de note transfer în ERP (Mobile) 

- Etichetare subansamble și a produselor finite (Mobile). 

 

Beneficii 

Aplicația de trasabilitate este un tool complementar ERP-urilor 

care înlesnește comunicarea între planificare și producție, 

ușurând astfel munca operatorilor de pe linia de producție prin 

eliminarea hârtiilor.  

QUICK TIP 
Try right clicking on a photo and 

using "Replace Image" to show 

your own photo. 

02 



Ofertare și 

marketing 
Tool software care mapează: 

- Procesul de ofertare către clienți: 

- primirea de comenzi 

- ofertarea și partajarea ofertelor între colegi 

- trimiterea de oferte în format HTML și PDF 

- Managementul produselor  

- simulare prețuri de vânzare pentru a atinge marjele de profit dorite 

- setare de garanții per produs 

- clasificarea produselor la nivel de cataloage 

- Demararea de campanii de marketing pentru anumite produse și pentru o 

anumită perioadă 

- Statistici vânzări 

- Managementul clienților și a furnizorilor 

- Platformă B2B pentru revânzători. 

 

Beneficii 

Scalabilitatea aplicației la nivel de produse, posibilitatea de simulare a 

prețurilor de vânzare pentru a atinge marja de profit dorită. Diferențierea față 

de celelalte soluții software de pe piață este faptul că modul de configurare 

al aplicației pornește de la setarea obiectivelor - de la “cum vindem” nu “să 

vindem”. 

QUICK TIP 
Try right clicking on a photo and 

using "Replace Image" to show 

your own photo. 
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ExtendPro-IM 

Inventory 

management 

 

Beneficii 

• Reducerea erorilor umane 

• Creșterea acurateței stocurilor 

• Reducerea costurilor 

• Îmbunătățirea relației cu clienții 

• Creșterea vânzărilor 

• Creșterea productivității operatorilor 

• Reducerea dependenței de piața muncii 

• Soluție completă: software + hardware 

04 

Optimizează gestiunea stocurilor prin înregistrarea în 

ERP a datelor aferente activităților de recepție, 

inventariere și livrare odată cu realizarea lor – soluția 

fiind o extensie a ERP-urilor.  

Acest produs, este dezvoltat împreună cu partenerul 

Logicode, prima companie românească specilizată în 

tehnologia barcode, cu 25 de ani de experiență. 

Procese operationale: 

 

Recepție – Info Stoc– Inventar – (Culegere) Livrare 

Tiparire etichete – Bon Consum 

ExtendPro-IM

Inventory management

Beneficii

• Reducerea erorilor umane

• Creșterea acurateței stocurilor

• Reducerea costurilor

• Îmbunătățirea relației cu clienții

• Creșterea vânzărilor

• Creșterea productivității operatorilor

• Reducerea dependenței de piața muncii

• Soluție completă: software + hardware

04

Optimizează gestiunea stocurilor prin înregistrarea în ERP 

a datelor aferente activităților de recepție, inventariere și 

livrare odată cu realizarea lor – soluția fiind o extensie a 

ERP-urilor. 

Acest produs, este dezvoltat împreună cu partenerul 

Logicode, prima companie românească specilizată în 

tehnologia barcode, cu 25 de ani de experiență.

Procese operationale:

Recepție – Info Stoc– Inventar – (Culegere) Livrare

Tiparire etichete – Bon Consum



ExtendPro-SFA 
Sales Force 

Automation 

 

Beneficii 

• Îmbunătățirea relației cu clienții 

• Creșterea vânzărilor 

• Reducerea erorilor umane 

• Reducerea costurilor 

• Creșterea productivității agenților de 

vânzări 

• Soluție completă: software + hardware 

05 

Optimizează procesul de culegere comenzi clienți în 

teren și înregistrare în ERP a acestora – articole, preț, 

discount, etc. de către agenții/ consultanții de vânzări, 

în timp real. 

Produsul, dezvoltat împreună cu partenerul Logicode, 

un integrator de technologie. 

Procese operationale abordate: 

 

Sold client – Info articol – Culegere comandă 


