Distribuţie

Logistică

Soluţii software
de business

Vinificaţie

FMCG

ERP & CRM & WMS & BI
Retail

Servicii

Construcţii

Agricultură

Pionieri și inovatori
Am început în 1994 dezvoltarea unuia dintre primele sisteme software integrate de gestiune din România
(SocrateERP) și am crescut împreună cu primii clienţi care au crezut în noi. Am implementat apoi soluţia Socrate
în zeci de firme din retail, distribuţie, producţie și servicii. Pasionaţi de tehnologie, software, dar și de economie,
am căutat mereu să ne îmbunătăţim, și am dezvoltat și crescut continuu, oameni, produse, servicii.
Astăzi, BITSoftware este o companie care are în portofoliu soluţii de business inovative, peste 250 de clienţi,
companii medii și mari și proiecte în peste 70 de ţări.

SocrateERP

FluxVision WMS

FBAA

SaaS. Nativ în Cloud.
Soluţie modernă, flexibilă.
Automatizare procese de business.

Automatizare procese logistice.
Trasabilitate completă în depozit.
Soluţie inovativă în cloud.

Management ferme agricole.
GIS. Lucrări agricole, tratamente.
Alerte. Inspecţii. Costuri.

SocrateBI

BPWise

D4SA

Platformă de ultimă generaţie.
Rapoarte web și mobile.
Decizii mai bune, în timp real.

Planificare, consolidare și raportare.
Închidere de lună, P&L.
Scenarii multiple de tip What-if.

Dashboards for Sales Analytics.
Urmărirea vânzărilor. KPIs Tree.
Webmobile. Smartphone & Tablete.

Soluţiile complete de business de la BITSoftware se adresează firmelor care doresc să-și gestioneze mai
bine resursele și activităţile, să fie mai eficiente și să-și îmbunătăţească productivitatea pentru o creștere
susţinută pe termen lung.

Parteneriate de succes
BITSoftware menţine relaţii strânse de parteneriat cu companii de tehnologie, având parteneri
internaţionali precum Amazon, Oracle, Microsoft, MicroStrategy, Google și TeamSystem, dar și cu
parteneri de implementare și dezvoltare pentru soluţiile sale. Aceste parteneriate au permis
companiei să se concentreze pe inovaţie și dezvoltarea de soluţii software de cea mai bună calitate.

Excelenţă în servicii
Datorită complexităţii proceselor dintr-o companie, soluţiile de business au devenit și ele
complexe, important pentru succesul unei organizaţii care utilizează astfel de sisteme nu este
numai calitatea și funcţionalitatea acestora, ci și modul în care sunt implementate. BITSoftware
oferă servicii de cea mai bună calitate și metodologii ce asigură o implementare lină, care conduc
la îndeplinirea obiectivelor de business ale clienţilor săi.

Echipă tânără, dinamică
La BITSoftware lucrăm cu plăcere împreună. Rezultatele o demonstrează. BITSoftware promovează
pregătirea și dezvoltarea continuă și în acelaşi timp încurajează angajaţii să ţintească sus, atât
personal cât și profesional. Mediul de muncă asigură și încurajează creșterea profesională și
dedicarea către client.

Au încredere în noi peste 250 de organizaţii
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