Fişa tehnică a sistemului informatic
La procedura de atribuire a Contractului de servicii pentru Achiziționarea sistemului informatic
integrat ERP de 7 stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli
pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației
ERP de 7 stații
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
„Creşterea Competitivităţii Economice”
AXA PRIORITARĂ 3
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3
Dezvoltarea e-economiei
OPERAŢIUNEA 1
Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri
“MODERNIZAREA ÎNTREPRINDERII S.C. MARTY PAN S.R.L. PRIN SOLUȚII TIC
PERFORMANTE”
Obiectul contractului îl constituie Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7
stații, Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP, Cheltuieli pentru dezvoltarea
conținutului digital inițial necesar pentru implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații.
Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea de licențe, servicii de dezvoltare și
personalizare și servicii de implementare ERP, necesare implementării proiectului
“MODERNIZAREA INTREPRINDERII S.C. MARTY PAN S.R.L. PRIN SOLUTII TIC
PERFORMANTE” este de 168.560,00 lei + TVA
Defalcarea prețurilor:
Achiziționarea sistemului informatic integrat ERP de 7 stații – 60.200,00 RON +
TVA
Servicii de dezvoltare și personalizare a sistemului ERP – 18.060,00 RON + TVA
Cheltuieli pentru dezvoltarea conținutului digital inițial necesar pentru
implementarea proiectului aplicației ERP de 7 stații– 90.300,00 RON + TVA
DESCRIEREA TEHNICA SOFTWARE A ELEMENTELOR SISTEMULUI

Denumire serviciu/ nr. de buc. Aferente: servicii de implementare ERP - 1 buc.
1. CERINTE PRIVIND SOLUTIA TEHNICĂ
1.1.Cerinte generale

Se doreste achizitia si implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP care sa permita
gestiunea si urmarirea integrata a proceselor: financiar- contabil, de gestiune stocuri, mijloace
fixe, achizitii, vanzari, productie, managementul personalului.
Principalele caracteristici generale ale sistemul informatic integrat trebuie sa fie:


Sistem utilizabil in retele Intranet – LAN si VPN, care sa permita conectarea filialelor

unei companii, dispersate geografic


Interfata sistemului trebuie sa fie usor de invatat si folosit;



Sistemul informatic integrat trebuie sa asigure integritatea si confidentialitatea datelor.



Sistemul informatic integrat trebuie sa aiba dezvoltate si implementate in alte companii

cerintele functionale specificate la punctul 2.1 a prezentului proiect tehnic ;


Sistemul sa dispuna de help tradus in limba romana, care sa fie accesat din sistem si

serviciul de help sa aiba incorporat serviciu de cautare ;


Sistemul informatic integrat sa permita import si export de date din alte sisteme (pontaj,

control acces, sisteme de proiectare, etc )


Pentru toate documentele emise din sistem trebuie sa existe posibilitatea de a le salva in

document electronic in format .pdf, .xls, .doc


Rapoartele generate din sistem trebuie sa poata fi trimise direct din sistem prin e-mail

1.2. Prevederi de securitate
Principalele caracteristici de securitate ale sistemul informatic integrat trebuie sa fie:


Posibilitatea configurarii utilizatorilor sistemului, a grupelor de utilizatori si drepturile de

acces in sistem;


Accesul la datele societatilor este permis pe baza de utilizator si parola, pe nivele de

acces.


Sistemul informatic integrat trebuie sa permita ca toate punctele de lucru ale unei

companii sa aiba acces online la baza de date centralizata ;


Sistemul sa permita, gestionarea mai multor companii (persoane juridice) distincte ;

2. DESCRIEREA TEHNICA A PROIECTULUI
2.1. Cerinţele funcţionale ale sistemului
Sistemul informatic integrat trebuie sa permita prin structura sa, in mod integrat gestionarea
urmatoarelor aspecte:
1.

Setarile specifice sistemului, gestionare drepturi

2.

Managementul productiei alimentare specifica restaurantelor

3.

Activitatea de aprovizionare

4.

Activitatea de desfacere

5.

Gestiunea stocurilor

6.

Contabilitate financiara

7.

Imobilizari & Obiecte de inventar

8.

Contabilitate de gestiune

9.

Salarizare si Resurse Umane

10.

Cash Flow

11.

Managementul Bugetelor

12.

Multicash banking

Functionalitatile pe care trebuie sa le contina sistemul informatic integrat care se doreste a fi
implementat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:


Setarile specifice sistemului, gestionare drepturi

Sistem multicompanie – va permite gestionarea mai multor companii, persoane juridice
distincte;
Pentru fiecare companie in parte se vor configura utilizatorii, grupele de utilizatori si drepturile
de acces in sistem.


Managementul Productiei alimentare specifica restaurantelor

Modulul de productie trebuie asiste intregul ciclu de productie (avand ca date de intrare
comenzile clientilor sau planificarile de productie pe stoc) si sa ofere multiple facilitati cu privire
la fazele de pregatire, programare/ lansare si urmarire a productiei. Urmarirea productiei cu
ajutorul acestui modul va avea ca si finalitate controlul si imbunatatirea calitatii produselor finite,

contribuind la gestionarea mult mai atenta a costurilor de productie, eficientizarea activitatii
productive.
Sistemul informatic integrat trebuie sa permita gestionarea urmatoarelor:
a) Pregatirea productiei:

Descrierea tehnologica a produselor finite, semipreparate, ingrediente, etc., sub forma
unei structuri arborescente, pe nivele;


Fiecarei componente (semipreparat, ingredient, produs finit etc.) ii va fi asociata o Fisa

tehnologica / Reteta de fabricatie; Aceasta va cuprinde: lista de materii prime, materiale,
ingrediente, impreuna cu normele de consum si lista de componente alternative;


Tehnologia/reteta de fabricatie - lista de operatii, in ordinea de preparare, pentru fiecare

operatie precizandu-se:


Timpi de pregatire om si timpi executie om;



Locul de munca (echipa, bucatarie, sectorul)



Necesarul de ustensile;



Setul de caracteristici tehnologice;



Posibilitatea stabilirii unor derogari permanente sau temporare in ce priveste materialele

sau normele de consum din fisa tehnologica a unui articol (componente echivalente). Aceste
derogari pot fi stabilite la modul general sau restrictive pe o anumita comanda sau pentru un
anumit produs;


Orice componenta (semipreparat/ produs finit) poate avea mai multe variante tehnologice

sau constructive gestionate automat de sistem;


Documentatia tehnologica trebuie sa contina o serie de rapoarte dintre care:



Nomenclator produs



Fisa tehnologica centralizatoare



Lista ustensilelor pe produs



Lista de materiale



Grafic de prelucrari

b) Lansarea productiei:

Sa se permita planificarea/ lansarea in productie a fiecarei comenzi zilnice sau a
comenzilor pe stoc;


Comenzile pe un acelasi produs finit sa se poata cumula intr-o singura comanda daca

nu intereseaza urmarirea in productie distinct pe fiecare comanda client in parte;


Fiecarei comenzi sa i se poata asocia sector raspunzator de predare a produsului finit

(chiar daca produsul finit si componentele acestuia pe parcursul fluxului de fabricatie trec prin
mai multe locuri de munca, bucatarii sau sectoare);


Sa existe posibilitatea de a se atasa comenzii ce urmeaza sa fie lansata, o data de start

si o data de final, preluate din datele comenzii client si care se pot ajusta inaintea lansarii efective
in productie;


Documentatia de lansare sa poata fi generata la nivelul locurilor de munca (bucatarii/

sectoarelor);


Sistemul sa genereze un set de subcomenzi (comenzi interne) pentru fiecare

componenta, subcomenzi atasate de comanda de productie alimentara ;


Pe masura ce sunt incarcate comenzile de productie sa se poata urmari o serie de

indicatori ai programului de fabricatie din perioada curenta, cum sunt: valoarea productiei
lansate, indicatori care pot ajuta la stabilirea structurii programului de fabricatie (productie) din
perioada curenta;


Sistemul sa puna la dispozitie in cadrul “documentatiei de lansare” cel putin

urmatoarele documente:


Bon de consum – cu posibilitate generare automata a lor, in baza comenzilor lansate



Fisa limita



Dispozitie de lucru



Centralizator dispozitii lucru/ categorii tarife



Necesar materii prime si materiale si ingrediente



Necesar ustensile



Fisa de insotire a productiei



Bon de lucru / Dispozitie de lucru

c) Raportarea, urmarirea productiei:


Pe masura inregistrarii productiei realizate, a consumurilor aferente si a realizarilor sa

se poata urmari stadiul pe flux al productiei;


Sa se poata controla operarea realizarilor (predarilor) si a consumurilor prin blocarea

inregistrarilor care depasesc cantitatile lansate pe comanda, respectiv cantitatile de materii prime,
materiale prevazute conform fisei tehnologice. Sa existe posibilitatea deblocarii operatiunii dupa
obtinerea aprobarii din partea unei persoane ierarhic superioare.


Inregistrarea unui consum sa se poata face pe materia prima/ materialul specificat in

fisa tehnologica sau pe materialul specificat in derogare.


O comanda de productie sa poata avea mai multe statusuri care sugereaza starea

comenzii de productie. Pe masura ce se raporteaza realizarile, respectiv consumurile, sistemul sa
propuna terminarea comenzii respective si schimbarea statusului comenzii.


Sistemul va oferi cu usurinta toate elementele pentru calculul costurilor directe la

nivelul fiecarei comenzi interne de productie, defalcat pe elemente de cost configurabile de
utilizator. Acest lucru reprezinta un instrument oferit de sistem in scopul imbunatatirii
performantelor economice;


Sistemul va genera rapoarte care sa permita urmarirea realizarii productiei la nivel de

produs finit.
Rapoarte de urmarire a productiei:
 Urmarire comenzi productie
 Urmarire comenzi interne
 Consumuri si realizari efective pe comanda
 Manopera pe comanda


Aprovizionare

Modulul “Aprovizionare” din cadrul sistemului integrat trebuie sa fie orientat pentru
satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de procesul de aprovizionare. Astfel,
sistemul trebuie sa vina in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi
contractelor furnizori, comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii
cataloagelor de furnizori, a documentelor de intrare (facturi, avize), precum si rapoarte de
aprovizionare.
Nomenclator furnizori: permite colectarea si urmarirea urmatoarelor tipuri de date pentru fiecare
furnizor:
 Date de identificare: denumire, cod fiscal, capital social, nr. ORC;
 Adresa/ date contact;
 Grupa din care face parte.

 Date bancare;
 Camp pentru observatii;
 Alte date furnizor:
-

Conditii de plata;

-

Conditii de livrare;
Conditia de plata va permite definirea termenelor de plata negociate cu partenerii urmand ca
acestea sa se aplice pe factura (cu calculul automat al scadentei);

Cerere de oferta/ oferta furnizor


Sistemul va permite conducerea evidentei:
 Cererilor de oferta transmise furnizorilor;
 Ofertelor primite de la furnizori in diverse monede;



Functionalitati aferente:
 Rasfoirea/ fitrarea/ cautarea ofertelor furnizori in functie de datele introduse;
 Vizualizarea/ listarea cererii de oferta
 Gruparea ofertelor pe tipuri;
 Evidentierea preturilor ofertate in functie de cantitatile comandate;
 Definirea termenelor de valabilitate aferente ofertelor;

Contracte/ comenzi ferme furnizor:


Sistemul va permite inregistrarea si urmarirea:
 Comenzilor ferme transmise furnizorilor;
 Contractelor incheiate cu furnizorii;
 Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor;



Functionalitati aferente:
 Filtrarea contractelor furnizor in functie de datele introduse;
 Gruparea contractelor pe tipuri de contracte;
 Exprimarea preturilor in moneda contractului;
 Specificarea conditiilor de livrare si de plata inscrise in contract;
 Posibilitatea esalonarii unui contract;
 Listarea contractelor

Operatii de aprovizionare


Factura furnizor cu urmatoarele functionalitati:
 Preluarea facturilor de la furnizor;
 Preluare comanda furnizor pe factura;
 Preluare aviz de intrare pe factura (inclusiv retur marfa furnizor/ consumuri
lunare nefacturate);
 Generare Nota de intrare-receptie din factura;
 Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli;



Aviz de intrare cu urmatoarele functionalitati:
 Preluarea avizelor de la furnizor;
 Preluare comanda furnizor pe aviz;
 Generare Nota de intrare-receptie din aviz;



Retur de marfa intern si import cu urmatoarele functionalitati:
 Operarea retururilor de marfa catre furnizor in moneda mandantului (RON) sau
in moneda documentului (diferita de RON);



Factura externa import cu urmatoarele functionalitati:
 Preluarea facturilor de la furnizori externi in moneda documentului (diferita
RON);
 Preluare comanda furnizor pe factura;
 Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli;



Nota de intrare receptie cu urmatoarele functionalitati:
 Preluare date factura pe NIR si receptionarea acestora;
 Preluare date DVI pe NIR si receptionarea acestora;
 Listare NIR;
 Intocmirea de Note de intrare receptie partiale;



Consumuri lunare nefacturate cu urmatoarele functionalitati:
 Permite inregistrarea consumurilor de utilitati (apa, energie) aferente lunii, dar
pentru care facturile se primesc doar in perioada urmatoare;

Rapoarte:


Situatii achizitii;



Situatii oferte;



Statistici aprovizionare ( pe materiale, grupe de materiale, furnizori etc)



Desfacere

Modulul “Desfacere” din cadrul sistemului integrat trebuie sa fie orientat pentru satisfacerea
necesitatilor de urmarire si informare legate de procesul de vanzare. Astfel, sistemul trebuie sa
vina in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi contractelor clienti,
comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii cataloagelor de clienti, a
documentelor de iesire (facturi, avize), precum si rapoarte de vanzari.


Nomenclator Clienti – permite colectarea si urmarirea urmatoarelor tipuri de date pentru

fiecare client:
 Date de identificare: denumire, cod fiscal, capital social, nr. ORC;
 Adresa/ date contact;
 Grupa din care face parte
 Date bancare;
 Camp pentru observatii;
 Alte date client:
-

Conditii de plata;

-

Conditii de livrare;

-

Limita maxima de creditare;

Conditia de plata permite definirea termenelor de plata negociate cu partenerii urmand ca acestea
sa se aplice pe factura (cu calculul automat al scadentei);
Cerere de oferta/ oferta client


Sistemul va permite conducerea evidentei:
 Cererilor de oferta primite de la clienti;
 Ofertelor transmise clientilor in diverse monede;



Functionalitati aferente:
 Cautarea ofertelor clienti in functie de datele introduse;

 Vizualizarea/ listarea cererii de oferta ;
 Gruparea ofertelor pe tipuri;
 Evidentierea preturilor ofertate in functie de cantitatile comandate;
 Preluarea unei antecalculatii;
 Definirea termenelor de valabilitate aferente ofertelor;
 Specificarea conditiilor de livrare si de plata avute in vedere la ofertare;

Contracte/ comenzi ferme client:


Sistemul va permite inregistrarea si urmarirea:
 Comenzilor ferme primite de la clienti;
 Contractelor incheiate cu clientii;
 Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor;



Functionalitati aferente:
 Cautarea contractelor client in functie de datele introduse;
 Vizualizarea/ listarea contractelor client;
 Vizualizarea/ listarea dispozitiei de livrare;
 Gruparea contractelor pe tipuri de contracte;
 Exprimarea preturilor in moneda contractului;
 Specificarea conditiilor de livrare si de plata inscrise in contract;
 Posibilitatea esalonarii unui contract;
 Posibilitatea generarii unei comenzi de productie din comanda ferma client.

Antecalculatie
Sistemul va permite calculul pretului antecalculat pentru un produs. In calcul se va lua in
considerare:
cantitatea si pretul materiilor prime/ materialelor consumate (prin preluare
din fisa tehnologica);
-

costul manoperei (prin preluare din fisa tehnologica);

-

cantitatea si pretul semifabricatelor;

Alte elemente de calcul definite de utilizator;
Crearea mai multor variante de calcul pentru acelasi produs;

Vizualizarea/ listarea antecalculatiei pentru un anumit produs;
Politici comerciale
Sistemul va permite definirea listelor de preturi si atasarea acestora clientilor carora li se aplica;
Operatii de desfacere


Factura client cu urmatoarele functionalitati:
 Preluare comanda client pe factura;
 Preluare aviz de iesire pe factura ;
 Generare aviz (in cazul in care nu s-a creat anterior);
 Selectarea depozitului din care se realizeaza vanzarea
 Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza
a articolului;
 Vizualizarea/ listarea facturilor client;



Aviz de iesire la intern si export cu urmatoarele functionalitati:
 Preluarea avizelor de iesire
 Preluare comanda client pe aviz;



Retur de marfa client intern si export cu urmatoarele functionalitati:
 Operarea retururilor de marfa ale clientilor in moneda RON sau in moneda
documentului;



Factura externa export cu urmatoarele functionalitati:
 Operarea facturilor externe de export in moneda documentului;
 Preluare comanda client pe factura;
 Vizualizarea/ listarea invoice-ului si a facturii fiscale;


Sponsorizari/ Reclamatii:
 Permite inregistrarea iesirilor de produse finite sub forma sponsorizarilor sau
pentru satisfacerea reclamatiilor clientilor;

Rapoarte


Situatii livrari;



Raport contracte/ comenzi;



Raport oferte;



Statistici desfacere



Gestiunea stocurilor

Modulul “Gestiunea stocurilor” din cadrul sistemului integrat trebuie sa fie orientat pentru
satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de fluxul fizic al bunurilor stocabile in
cadrul unitatii. Astfel, sistemul trebuie sa vina in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate
generarii si urmaririi documentelor de gestiune, stocurilor curente / pe depozite, gestionarii
cataloagelor de articole, depozite, destinatii de consum, unitati de masura, precum si rapoarte.
Cu ajutorul sistemului sa se poata identifica si urmari precis articolele aflate in stoc intr-un
depozit. Sa permita urmarirea cantitativa a stocurilor indiferent de metoda de descarcare de
gestiune aleasa.
Sistemul sa asigure calculul necesarului de aprovizionare, adica asigurarea stocului de materii
prime/materiale necesar desfasurarii procesului de productie (in cazul comenzilor de sectie), al
stocului de marfuri sau produse finite necesar desfasurarii procesului de livrare pe fiecare
comanda client.
Sa existe posibilitatea de a realiza repartizari/rezervari de stocuri pe comenzi si de a vizualiza
informatii ca: stoc curent, stoc liber, stoc economic ( include cantitatea deja comandata la
furnizor)
Sistemul va usura procesul de colectare in costuri a cheltuielilor inregistrate in afara comenzilor
de productie; in acest sens, sistemul nu va permite inregistrarea de consumuri fara o specificatie
clara a destinatiei de consum, iar in acest fel se va obtine o calculatie a costurilor mult mai
exacta, pentru fiecare obiect de cost ( comanda de productie/ centru de cost / purtator de cost ).
Sistemul va permite:


Vizualizarea stocurilor la data dorita de utilizator;



Surprinderea stocurilor care depasesc limitele “Stoc minim” si “Stoc maxim”;



Filtrarea stocurilor in functie de diverse criterii (articol, depozit, tip articol, etc.);



Actualizare preturi standard;

Nomenclatoare:


Articole – permite definirea si caracterizarea articolelor pe urmatoarele grupe de

informatii:


Date de identificare (cod, denumire);



Date legate de grupa contabila;



Informatii de gestiune:
-Pret de vanzare;
-Pret standard;
-Depozit;
-Stoc minim/ stoc maxim;
-Unitate de masura de baza/ unitati de masura secundare ( de exemplu: mc cherestea
/ coli cherestea)



Caracteristici definibile de utilizator( de exemplu: esenta lemnului, culoare, finisaj ,

greutate etc)


Tipul articolului ( de exemplu: feronerie, furnire, abrazivi, lacuri etc)



Depozite:
 Definirea depozitelor proprii;
 Definirea depozitelor de tip magazin;
 Definirea depozitelor utilizate pentru custodii/ prelucrari la terti;

Documente de gestiune si facilitati in operare:
Documentele de gestiune vor putea fi vizualizate/listate din interfata. Odata cu inregistrarea
miscarii cantitative se va genera automat si nota contabila pe document.


Nota de predare – permite predarea bunurilor obtinute in urma proceselor de prelucrare pe

comanda interna/ destinatii de consum. Va avea urmatoarele facilitati:


Preluarea automata a datelor de pe comanda interna de productie;



Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat

unitatea de masura de baza a articolului;



Nota de restituire – document utilizat pentru returnarea la magazie a materiilor prime/

materialelor ridicate pe baza de bon de consum. Documentul permite:


Preluarea automata a unei comenzi interne;



Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat

unitatea de masura de baza a articolului;


Transferuri intre gestiuni – set de documente (interfete) utilizate pentru transferul

materialelor dintr-o gestiune in alta;


Bon de consum – Prin intermediul lor sistemul permite:



Preluarea automata a datelor de pe comanda interna de productie;



Exprimarea cantitatilor pentru un articol si in alta unitate de masura decat

unitatea de masura de baza a articolului;


Protocol – document utilizat pentru inregistrarea cheltuielilor de protocol din materialele

acordate in acest sens;


Imputare – document utilizat pentru descarcarea de gestiune a materialelor imputate

angajatilor;


Casare – permite inregistrarea descarcarii de gestiune/ contarea articolelor casate;



Inventariere – set de documente prin care se permite inregistrarea, manual sau automat, a

plusurilor/ minusurilor de inventar;


Reevaluare pret de stoc – tip de document care ofera posibilitatea inregistrarii diferentelor

din reevaluarea stocurilor precum si evidentierea stocurilor in gestiune la noul pret;

Rapoarte:


Fisa de magazie;



Balanta analitica de materiale;



Centralizator intrari/ iesiri materiale;



Raport cu documentele de iesire intr-un interval selectat si pentru articolele selectate;



Lista de inventariere;



Urmarire stocuri – raportul va permite surprinderea legaturilor intre intrarile si iesirile de

bunuri;



Situatie grafica ce prezinta evolutia stocurilor pentru o anumita perioada;



Raport cu stocurile pe vechimi ( perioade de stocare in unitate);



Raport cu documentele de gestiune pe tipuri de documente ;



Raport cu stocurile critice ;



Contabilitate financiara
Modulul “Contabilitatea financiara” trebuie sa fie la zi cu modificarile legislative si sa respecte
reglementarile romanesti de organizare si conducere a contabilitatii financiare a agentilor
economici.

Operatiile minime pe care trebuie sa le permita sistemul:


Inchiderea perioadelor financiare;



Operarea notelor contabile diverse. Posibilitatea de a crea sabloane de note contabile

diverse pentru formulele care se repeta de la o perioada la alta.


Inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli;



Actualizare creante si datorii in valuta cu generare automata de note contabile

de

diferente de curs valutar


Vizualizarea informatiilor contabile in rapoarte imediat dupa salvarea si contarea

documentelor;


Vizualizare si verificare note contabile generate de toate documentele din sistem;



Posibilitati multiple de selectie in cadrul rapoartelor;



Transmiterea automata in Contabilitatea de gestiune a notelor contabile care au fost

contate pe conturi care au fost specificate ca se urmaresc in costuri;


Inchiderea veniturilor si cheltuielilor de cate ori se doreste in cursul unei luni;



Rapoarte necesare a se lista din sistemul informatic:



Balanta de verificare sintetica si analitica;



Balanta analitica de furnizori si clienti;



Fisa de cont sintetica si analitica;



Situatia platilor/incasarilor lunare;



Situatia facturi parteneri;



Fisa sah; Cartea Mare



Jurnal de cumparari/vanzari;



Registru Jurnal;



Situatia soldurilor;



Nota centralizatoare



Registru de Casa/ Banca;



Decont de TVA;



Declaratie de obligatii de plata la bugetul statului;



Declaratie rectificativa;



Imobilizari & Obiecte de inventar

Modulul “Imobilizari” trebuie sa asigure evidenta mijloacelor fixe si consultarea operativa a
materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta.
Sistemul trebuie sa permita:
Definirea claselor de imobilizari;
Definirea locurilor de folosinta;
Configurarea numerelor de inventar;
Receptia imobilizarilor;
Planificarea amortizarilor pentru imobilizari prin:



Metoda liniara;



Metoda accelerata;



Metoda degresiva;


Iesirea imobilizarilor;



Inregistrarea imobilizarilor de natura obiectelor de inventar;



Reevaluarea imobilizarilor;



Fragmentarea imobilizarilor



Inregistrarea amortizarilor lunare



Inregistrarea amortizarilor de natura facilitatilor fiscale;



Schimbarea locului de folosinta a imobilizarilor;

Conservarea imobilizarilor

 Intrare in conservare;
 Iesire din conservare;

Rapoarte
Lista de inventariere;
Fisa Mijlocului Fix;
Balanta imobilizarilor;
Situatia valorica a imobilizarilor;
Registrul numerelor de inventar;
Situatia imobilizarilor intrate/ iesite;
Situatia amortizarilor;
Situatia obiectelor de inventar



Contabilitate de gestiune

Modul “Contabilitate de gestiune” va permite organizarea si conducerea contabilitatii
manageriale(analitice) cu ajutorul conturilor din clasa 9 a Planului de conturi. Este necesar ca
sistemul sa permita:


Construirea si gestionarea ierarhiei de centre de cost ( departamente, grupe de produse, activitati
etc)



Construirea si gestionarea ierarhiei de procese tehnico–economice



Construirea si gestionarea purtatorilor de cost ( produse, semifabricate etc)



Atribuirea automata (prin preluarea informatiilor din modulul Productie)
sau manuala a obiectelor de cost;



Operatii de inchidere a conturilor;



Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara cu transpunere automata in conturile de clasa
9 , conform regulilor stabilite de utilizator .

Sistemul trebuie sa permita construirea si gestionarea ierarhiei de procese tehnico–economice,
ceea ce ofera posibilitatea colectarii cheltuielilor pe proces, activitate sau faza din cadrul fluxului
tehnologic, independent de centre sau purtatori de cost;

Repartizarea cheltuielilor indirecte de sectie si a celor indirecte de intreprindere se va putea face
prin selectarea cheilor de repartizare. Valorile cheilor de repartizare vor fi calculate automat de
catre sistem sau introduse de catre un operator.
Sistemul va genera Balanta de Verificare pentru a se putea verifica corelatia dintre Contabilitatea
de Gestiune si Contabilitatea Financiara.
Sistemul va permite efectuarea de analize particularizate pe obiecte de cost (centru, purtator,
proces, faza, ) pentru care doreste sa urmareasca marimea si evolutia costurilor.
Va exista astfel o structura clara a cheltuielilor pe produse/comenzi in functie de urmatoarele
criterii de clasificare a cheltuielilor:
-

natura ( materii prime, manopera, amortizare etc)

-

repartitie ( directe, indirecte, comune de sectie etc )

-

incorporabilitate ( incorporabile in costuri, neincorporabile )

-

variatie ( fixe, variabile )

Rapoarte:


Balanta de verificare;



Fisa Cont Analitica;



Jurnal de Inregistrare;



Fisa de Postcalcul



Fisa de postcalcul pe comenzi



Fisa de postcalcul pe faze



Analiza Costurilor;



Salarizare si Resurse Umane

Acest modul trebuie sa fie un instrument special conceput pentru rezolvarea tuturor problemelor
de calcul salarial, conform legislatiei muncii in vigoare. In acelasi timp trebuie sa asigura
monitorizarea costului fortei de munca cu respectarea standarelor internationale de calcul al
salariilor si in plus sa integreaza in structura sa o aplicatie de pontaj.
Sistemul sa fie foarte flexibil astfel incat sa permita utilizatorului, fara cunostiinte informatice,

posibilitatea sa:


Configureze grilele de impozitare lunare si anuale



Defineasca modul de calcul al concediilor medicale pe tipuri de coduri de indemnizatii de

asigurari sociale


Configureze datele referitoare la angajati



Opereze pontajul zilnic sau lunar sau sa preaia pontajul din fisiere Excel daca e cazul

Sistemul va asigura:


Colectarea informatiilor si monitorizarea eficienta a timpului efectiv de lucru, a

intarzierilor, absentelor si orelor suplimentare


Rapoarte si statistici cu privire la gestiunea resurselor de timp de catre angajati, ore

suplimentare lucrate, pontajul lunar detaliat


Posibilitatea importului datelor de pontaj din aplicatia existenta de pontaj automat sau din

sistemul de control acces


Preluarea automata a datelor legate de manopera din raportarile de productie



Administrarea personalului (vechimea in munca, tipul de contract, zilele de concediu de

odihna cuvenite si efectuate, data angajarii, locul de munca, conditiile de munca, carte de munca,
salariu, persoane aflate in intretinere, banca, contul si numarul de card pentru plata salariilor,
specificarea sporurilor cuvenite, planificarea concediului de odihna, sanctiuni, control medical
periodic, etc.)


Calculul sumelor cuvenite pentru efectuarea orelor suplimentare, de noapte, obligatii

cetatenesti, intreruperi tehnologice, samd.


Calculul avansului chenzinal in mod automat pentru toata unitatea sau doar pentru un

departament, pornind de la procentul introdus de utilizator sau de la o suma fixa; cu posibilitatea
rotunjirii sumei avansului si optiunea calcularii acestuia dintr-o baza de calcul prestabilita


Calculul concediului de odihna pornind de la media zilnica din ultimele 3 luni, prin

preluarea din pontaj a orelor aferente perioadei de concediu de odihna; se ofera posibilitatea
modificarii ulterioare a datelor


Calculul automat al indemnizatiilor pentru concediile medicale, cu defalcarea acestora si a

zilelor de concediu medical pe angajator si asigurator (FNUASS sau FAAMBP)



Calculul primelor de vacanta sau a altor tipuri de prime



Calculul automat al salariului brut pornind de la salariul net in valuta sau lei



Calculul automat al sporurilor prin preluarea orelor din pontajul lunar



Gestionarea retinerilor pe categorii - CAR, garantii materiale, imputatii, popriri, etc. pe

perioade de timp, prin definirea ratelor ca procent dintr-o baza de calcul sau ca suma lunara dintro suma totala precizata


Simularea calculului salariilor



Avertizare in cazul aparitiei unor diferente intre pontaje si zilele de concediu medical,

zilele de concediu de odihna cuvenite si cele efectuate, venitul brut realizat si salariul minim brut
pe economie


Avertizare in cazul unui rest de plata negativ pe statul de plata



Posibilitatea acordarii salariului - avans si rest de plata - prin casieria societatii si/ sau

unul sau mai multe carduri (care apartin unor banci diferite)


Calculul unor diferente-salarii, tinand cont si de modificarile de curs valutar



Gestionarea tichetelor de masa



Inchiderea perioadelor de salarizare, cu posibilitatea deschiderii unei luni anterioare

inchise (fara pierderea datelor introduse pentru luna curenta), in vederea efectuarii unor corectii si
transmiterea diferentelor de salar (sume de retinut/ de plata) in luna curenta de calcul


Urmarirea cheltuielilor salariale pe centre de cost



Indexare automata a salariilor, cu filtrarea angajatilor vizati dupa mai multe criterii



Transferul automat al datelor in contabilitatea financiara



Transferul automat al datelor in programele software autorizate ale institutiilor publice

(generarea dischetei cu declaratia CAS, declaratia de somaj, declaratia de sanatate, declaratia
concediilor medicale, fise fiscale, samd.)


Gestionarea datelor pentru intocmirea Registrului general de evidenta a salariatilor si

generarea fisierului ce urmeaza a fi transmis la ITM


Generarea de adeverinte (pentru medicul de familie, pentru somaj – insoteste carnetul de

munca la plecarea din unitate, etc.) si raportari obligatorii lunare si periodice catre Institutul
National de Statistica


Gestionarea ordinelor de plata cu care s-au achitat contributiile obligatorii



Listarea pe formularul “certificat de concediu medical” a datelor ce trebuiesc completate

de catre angajator: nume platitor, tip asigurat, media zilnica, cuantumul indemnizatiei de asigurari
sociale


Fisa angajatului (definirea angajatilor si a datelor personale, date de contact, date

profesionale, persoane in intretinere, definirea tipului contractului de munca si a duratei acestuia,
definirea datelor referitoare la salarii, sporuri, samd.)


Gestionarea timpilor de lucru



Planificarea orelor de program



Adminstrarea orelor suplimentare, absente, delegatii, invoiri



Urmarirea timpului de lucru zilnic al fiecarui angajat



Calcularea orelor pontate si lucrate



Statistici, evaluari diverse sub forma tabelara si grafica



Adeverinte si decizii specifice



Declaratii si raportari



Declaratia 112



Fise fiscale



Registrul general de evidenta a salariatilor

Rapoarte Resurse umane


Centralizator salarii negociate/ pe sexe/studii/vechime/functii etc.



Persoane carora le expira contractul



Istoric modificari



Generator rapoarte



Statistici Resurse umane



Grafice, Costul fortei de munca, Structura personalului pe studii si functii



Adeverinte Resurse umane



Adeverinte contributii/ pentru medic/ salariu



Decizii

Rapoarte Salarizare


Rapoarte avans



Rapoarte salarii ( stat de plata, fluturasi, centralizator )



Rapoarte prezenta



Rapoarte retineri



Rapoarte tichete de masa



Rapoarte contributii



Rapoarte speciale



Centralizator realizari acord



Centralizator sporuri acordate



Centralizator manopera pe echipe



Centralizator pe obiecte de costing



Nota contabila



Previzionare cheltuieli si venituri – Cash Flow

Prin acest modul sistemul trebuie sa ofere informatii asupra miscarilor de numerar viitoare in
functie de scadente.
Principalele functionalitati incluse sunt urmatoarele:
-

permite definierea de structuri flexibile de indicatori de cash flow

-

pune la dispozitie rapoarte de urmarire a incasarilor si platilor

-

este un instrument care furnizeaza informatii asupra miscarilor de numerar viitoare

in functie de scadente
-

permite replanificarea / esalonarea incasarilor si platilor independent de scadenta

acestora
-

ofera o imagine in timp real asupra disponibilului de numerar curent

-

rapoarte puse la dispozitie in ceea ce priveste fluxurile viitoare de numerar bazate

pe generarea de rulaje viitoare care au la baza angajamente contractuale inregistrate in
sistem, facturi, precum si alte sume bugetate (salarii, rate credite, taxe)
-

permite realizarea de scenarii de cash flow prin modificarea, rescadentarea unor

plati/incasari viitoare.



Managementul Bugetelor

Asigura definirea mai multor scenarii de bugete previzionate pe un internval de timp atat in lei
cat si in moneda paralela


Previzionarea si realizarea bugetelor se face pe baza unor indicatori definiti de

utilizator pornind de la conturile de venituri si cheltuieli definite in planul de conturi,
oferind flexibilitate in functie de nevoile fiecaruia


Previzionarea veniturilor si cheltuielilor se poate face manual pe fiecare luna sau

automat prin realizarea unui buget anual si impartirea pe luni in functie de indicatori
definiti de utilizatori, sau prin realizarea unui buget lunar si multiplicarea lui la nivel de
an aplicand indicatori.


Detalierea bugetului pe centre de cost, activitati, etc



Posibilitatea importului in excel a bugetului previzionat



Obtinerea bugetului realizat in orice moment prin aducerea automata a datelor din

contabilitate


Posibilitatea exportului in Excel a bugetului realizat



Ofera posibilitatea obtinerii de rapoarte previzionate pe luna sau trimestru sau an

cu optiunea de comparativ cu anul precedent.


Se obtin rapoarte care compara pe luna sau trimestru sau an bugetul previzionat

fata de cel realizat pentru aceeasi perioada, calculandu-se si abaterea in valoarea absoluta
si in procent intre realizat si previzionat



Multicash Banking

Este un instrument specific, conceput pentru a usura operarea extraselor de banca, astefel incat
preia, prin export, din aplicatia de internet banking a bancii, extrasul de cont. Informatiile din
extrasul de cont ajung in sistem prin import. Modulul practic permite transmiterea de propuneri
de plati catre bancile partenere pe baza informatiilor din extrasul de cont.

2.3. Dezvoltari specifice
Dezvoltarile necesare sistemului sunt detaliate in tabelul urmator:
1

Previziuni lunare pe sortimente produse, cantitate vanduta, valoare vanduta

1.1

Pentru fiecare locatie se va crea cate o previziune lunara in care se va preciza pentru
fiecare produs cantitatea si valoarea vanduta (la un pret mediu).

1.2.

Va rezulta o valoare de vanzare totala pe locatie care apoi va fi detaliata /I se vor atasa
indicatorul de cashflow previzionat si respectiv indicatorul de bugete de venituri si
cheltuieli si centrul de cost pentru transmiterea apoi a acelei valori in cele 2 module.
Preluarea informatiilor automat in cele 2 module.

1.3.

Pentru fiecare previziune (1.1.) sistemul va detalia la nivel de zi (prin impartirea la nr
zile din luna respectiva) cantitatea de produs/fabricat si conform retetelor selectate in
previziune pt produs va detalia necesarul de materii prime si materiale zilnic, uitandu-se
pe stocul curent si pe comenzile la furnizori deja emise va putea propune un necesar de
aprovizionare. NOTA: comenzi la furnizor (de aprovizionare) se vor face doar pentru
materiile prime principale/semnificative si furnizori importanti

2

Preluare note de plata si generare flux de documente: factura client, predare si consum
aferent conform retetei

2.1.

Preluare fisier intr-o structura specificata dintr-o aplicatie externa. Informatiile preluate
vor fi afisate intr-o fereastra.

2.2.

De pe aceasta fereastra se vor putea genera: facturi clienti, note de predare si bonuri de
consum (cf retetei implicite active la mometul respectiv pentru un produs vandut).
Meniurile au componenta descrisa ca si reteta formata din mai multe produse, fiecare
dintre ele cu retetele lor care cuprind atat ingredientele necesare cat si operatiile pentru
contorizarea unitatilor de manopera (diferentiate pentru bucatari si pizzari)

2.3.

Bonurile de consum vor retine informatia de reteta pe baza carora au fost generate si in
explicatii nota de plata (nr /data). Bonurile vor descarca stocul de articole specificate in
reteta de fabricatie a produsului vandut (de pe nota de plata) in limita stocului acestuia
apoi va descarca pe echivalentele lui in limita stocului lor, daca nu e suficient atunci va
intra pentru articolul din reteta pe stoc negativ.

3

Pontaj statistic pe locatii, angajati si intervale orare. Fereastra pentru culegerea
pontajului. Informatiile nu se vor transfera inspre modulul de resurse umane/salarizare,
ele sunt culese cu scopul oferirii unor situatii de evaluare a activitatii: ospatarilor,

bucatarilor si soferilor
4

Rapoarte de evaluare manopera (3: sofer, ospatar, bucatar) - unitate de bucatarie pe baza
informatiilor din aplicatia de restaurant (exportate intr-un format specificat),
informatiilor culese in pontaj si unitatilor de manopera de pe retete. Aceste rapoarte
sunt in format excel.

5

Raport statistic vanzari pe locatii: an, luna (zi), produs, cost vanzari pe produs (= din
descarcari de gestiune), cantitate vanduta, pret vanzare, adaos/marja si pondere in
vanzari, pe centre de profit sau grupe de produse, intervale orare. Raportul va fi in
format EXCEL cu date extrase din aplicatie.

6

Raport statistic vanzari comparativ previzionat- realizat (cu detaliere pe locatii, produse,
interval de timp)

NOTE
Metoda de descarcare de gestiune va fi FIFO (sistemul nu permite stoc negativ pentru
metoda CMP)
Centrele de profit sunt detaliate pentru fiecare locatie la nivel de sala, terasa, delivery,
catering
2.2. Arhitectura funcţională a sistemului
Sistemul trebuie sa fie unul deschis, cu arhitectura client-server pe trei nivele cu utilizarea
tehnologiilor de ultima ora. Arhitectura pe 3 nivele va conferi sistemului flexibilitate, scalabilitate
si modularitate.
Business-logic-ul aplicatiei sa fie realizat in proceduri stocate si in componente concepute ca
module independente orientate pe functionalitati economice. Aceste componente gestioneaza
accesul la date, valideaza datele introduse, gestioneaza tranzactii de actualizare a datelor si
pastreaza date statice, general valabile in aplicatie. Serverul de aplicatie gestioneaza utilizatorii
concurenti, asigura managementul versiunilor (actualizeaza pe fiecare statie client fisierele
aplicatiei conform versiunii existente pe server).
Serverul de baze de date trebuie:


Sa asigure prelucrari rapide pe volum mare de date



Sa confere securitate sporita datelor



Sa permita implementarea unor modele generale ale fenomenului economic ale caror

detalii sunt configurabile de catre utilizator


Sa ofere instrumente de analiza si suport decizional



Sa faca posibila preluarea, in procesul de implementare, a datelor din aplicatiile existente

prin intermediul unor fisiere de diferite formate .

Tehnologiile folosite trebuie sa fie de ultima ora, cu urmatoarele beneficii: arhitectura scalabila,
securitate sporita, conectivitate crescuta, dezvoltare mai rapida, costuri IT mai scazute, instalare
si mentenanta mai usoare. Sistemul trebuie sa fie modern, cu interfata ergonomica, intuitiva si sa
ofere facilitati ca:


tabele customizabile de catre utilizator



vizualizarile sub forma de arbore customizabile prin Drag & Drop



rearanjarea ordinii tab-urilor in fereastra de lucru



existenta unui browser integrat pentru fisiere Excel, Word sau pagini HTML



export de date catre alte instrumente de raportare (Excel sau Access)



calculator “de buzunar”



modul de gestionare task-uri care permite atribuirea si urmarirea executarii de sarcini

pentru utilizatorii sistemului


aplicatie de instant messaging (integrata in serverul de aplicatie )



sa se poata specifica modalitati de dispunere a ferestrelor aplicatiei, culorile utilizate, etc.



utilizatorul sa isi poata defini ordinea si modalitatea de parcurgere a campurilor (tasta

Enter, tasta TAB, mouse)


sistem multicompanie



sistem multiutilizator, oricand putand fi adaugati utilizatori suplimentari, ale caror

drepturi de citire, scriere si stergere sunt gestionate de catre un sistem de administrare incorporat.
Setarile personale ale fiecarui utilizator sunt memorate de catre sistem.


actualizarea versiunilor aplicatiei sa se poata realiza prin descarcarea de pe Internet a unui

fisier , prin intermediul unei optiuni de meniu de pe orice statie de lucru. Noua versiune va fi
instalata automat pe toate statiile de catre serverul de aplicatie


sistem utilizabil in retele Intranet – LAN si VPN, ceea ce permite conectarea depozitelor,

spatiilor de productie dispersate geografic la serverul central de baze de date.

Etapele ce vor fi urmarite in cadrul procesului de implementare a sistemului informatic integrat
trebuie sa parcurga urmatoarele activitati :
1.

Analiza preliminara

2.

Analiza detaliata

3.

Migrarea datelor

4.

Start productiv

5.

Asistenta postimplementare

6.

Predarea sistemului

In urma implementarii sistemului informatic integrat beneficiarul este pregatit sa utilizeze efectiv
sistemul integrat in activitatile sale si sa il exploateze in vederea obtinerii celor mai bune
rezultate.
1.

ANALIZA PRELIMINARA

In cadrul aceste activitati se vor stabili rolurile si responsabilitatile participantilor la proiect atat
din partea furnizorului sistemului informatic integrat cat si din partea beneficiarului. Analiza
preliminara va avea ca rezultat elaborarea unui "Plan de proiect".
2.

ANALIZA DETALIATA

In cadrul activitatii de analiza detaliata se defineste modul de lucru cu noul sistem. Procesele
economice identificate, pasii procesului tehnologic si legaturile interdepartamentale sunt
analizate cu atentie pentru a dezvolta o metoda de lucru logica si omogena.
La sfarsitul fazei de stabilire a modului de lucru cu sistemul se revizuiesc problemele nerezolvate
si se analizeaza eventuala necesitate de modificare a Planului de proiect.
3.

MIGRAREA DATELOR

Furnizorul sistemului informatic integrat va pune la dispozitia beneficiarului fisiere de
preluare a datelor din bazele de date existente.
4.

START PRODUCTIV

In cadrul acestei activitati se demareaza lucrul efectiv cu sistemul pe baza modelului de lucru
stabilit in etapa de analiza detaliata.
5.

ASISTENTA POSTIMPLEMENTARE

Aceasta este etapa in care se aprofundeaza cunostintele dobandite in etapa de start productiv cu
sistemul. In cadrul acestei asistente furnizorul sistemului informatic integrat trebuie sa includa si
asistarea beneficiarului in vederea inchiderii primei luni cu sistemul.

6.

PREDARE SISTEM

Este momentul in care procesul de implementare este in totalitate finalizat, beneficiarul
gestionand singur procesele cu ajutorul sistemului.
2.3. Managementul utilizatorilor si accesul la sistem
In sistemul informatic integrat sistemul de logare se face pe baza de utilizator si parola.
Permisiunile pe care le poate avea utilizatorul in cadrul aplicatiei sunt: de vizualizare, modificare
si blocare.
Aceste permisiuni precum si creerea/stergerea/editarea de noi utilizatori se opereaza de catre
administratorul aplicatiei, desemnat de catre beneficiarul aplicatiei si pot fi efectuate la nivel de
grup de utilizatori sau la nivel de utilizator singular.
Permisiunile se dau pe optiuni de meniu ( module si ferestre).
2.4. Securitatea sistemului
Securitatea sistemului informatic integrat este data de restrictia accesului in aplicatie pe baza de
utilizator si parola. Pe langa nivelul de securitate la nivel de aplicatie se va face si o restrictie din
firewallul serverului care gazduieste sistemul ERP, permitandu-se accesul la nivel de protocol
TCP/IP din surse foarte bine stabilite.
Protocolul de retea folosit de sistemul informatic integrat pentru a comunica cu serverul trebuie
sa fie protocolul TCP/IP, porturile folosite fiind 5000 respectiv 1433.
Se vor elabora protocoale interne de folosire a sistemului ERP in care se vor stipula reguli pentru
utilizatorii umani prin care vor fi instruiti despre importanta confidentialitatii credentialelor de
acces in sistem si reguli de pastrare/utilizare a acestora in vederea evitarii raspandirii lor
accidentale spre persoane neavizate.
Backupul datelor ce compun sistemul informatic integrat trebuie sa se faca zilnic si va fi stocat pe
un suport optic extern. Casetele/DVD/CD-urile rezultate se vor depozita intr-un seif special

destinat acestui scop.
2.5. Confidentialitatea datelor
In vederea pastrarii confidentialitatii datelor stocate in sistemul informatic integrat se vor lua
urmatoarele masuri:


Serverul de baze de date se va pastra intr-un rack special aflat sub cheie.



Backupurile care se efectueaza vor fi pastrate pe support extern si vor fi depozitate

intr-un seif


La nivel de aplicatie baza de date este protejata de eventuale interventii neautorizate prin
stabilirea unor credentiale de acces la motorul de baze de date. Acesta autentificare vin in
completarea autentificarii la nivelul sistemului de operare.

Mentenanța este clauză obligatorie în contract și trebuie să acopere o perioadă de 4 ani de
la punerea în funcțiune a sistemului informatic ERP.
Mentenanța va face obiectul unui alt contract între beneficiar și furnizor.

