SocrateERP
Acceleraţi performanţa afacerii
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Construcţii

Servicii

SocrateERP este o soluţie modernă, în cloud, marca BITSoftware, care include funcţionalităţi
complete de gestiune economică și raportare, pentru firme care activează în diferite domenii.
O platformă deschisă construită pe o arhitectură care permite extinderea cu ușurinţă a aplicaţiei
pentru nevoi specifice și integrări cu alte softuri, echipamente și dispozitive, pentru a răspunde
cât mai bine nevoilor specifice ale organizaţiilor.

Eficienţă
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pe industrii

Implementare
rapidă

Migrare automată
la versiuni noi

Securizare
date și aplicaţie

Managementul Performanței

Business eficient
SocrateERP - o soluţie completă ERP&CRM&BI
pentru companii moderne care doresc să-și
gestioneze eficient toate procesele din
organizaţie. Motoarele de business incluse ajută
la automatizarea proceselor și eficientizarea
activităţii.

Rapoarte standard

Tablou de bord

Socrate BI

SocrateERP

Cost redus
SocrateERP este scalabil, flexibil și adaptabil,
utilizarea sistemului în cloud elimină costurile cu
infrastructura, putând fi utilizat pe baza unui
abonament anual. Acest mod de plată ajută la
planificarea facilă a cheltuielilor pentru ERP.
Infrastuctura cloud furnizează disponibilitate,
securizare și securitatea datelor.

SocrateCRM
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Gestiune
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Istoric clienți

SocrateERP API
Mĳloace fixe

Salarii

www.bitsoftware.eu

Aplicaţii
Mobile & Web
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Module
personalizate

Implementare lină, mai rapidă
BITSoftware introduce o metodologie de implementare lină, fiind cunoscut faptul că performanţele unei
organizaţii sunt determinate de modelul de construcţie al acesteia. Acesta cuprinde nişte procese, o interacţiune
între actorii din organizaţie şi organizaţia în sine. Modelele oferă o mai bună transparenţă când vine vorba de
maparea soluţiei ERP în organizaţie, furnizând informaţii despre aplicabilitatea soluţiei în companie și despre
posibilele probleme pe care sistemul trebuie să le rezolve. Chiar dacă modelul organizaţional este specific fiecărei
companii în parte, SocrateERP include deja câteva modele specifice pentru anumite industrii, făcând
implementarea mai rapidă și mai ușoară.

Arhitectura SocrateERP
SocrateERP, are la bază o arhitectură modulară care furnizează scalabilitate și adaptabilitate sporite și suportă
servere multiple, tranzacţii mari de date, un număr foarte mare de utilizatori, pentru a asigura cel mai scurt timp
posibil de dezvoltare și implementare. Mai mult de atât, în cloud nu există timpi morţi și indisponibilitate a
serviciului, deorece fiecare modul poate fi actualizat independent, pe baza conceptului de actualizare continuă a
versiunilor.
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Conexiuni BD
J2EE independent de server

Independent de sistemul de operare
Baze de date: Oracle 11g
Tehnologie: J2EE & SOA
Independent de serverul de aplicaţie:
Glassfish, Jboss, Oracle Weblogic
Servicii Web RESTful
Interfaţă utilizatori: Ajax-GWT

Platformă pentru
dezvoltare
Dezvoltare rapidă de aplicaţii
Integrare rapidă
Arhitectură modulară
Procese automatizate
Scalabilitate și disponibilitate totală
100% web. RIA
Servicii Web & API

Ediţii SocrateERP
STANDARD

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tip instanţă: partajată
Max. 25 utilizatori
Nr. max. documente / lună: 10.000

Tip instanţă: partajată
Max. 50 utilizatori
Nr. max. documente / lună: 50.000

Tip instanţă: Privată/Non-Partajată
Nr. utilizatori: nelimitat
Nr. max. documente / lună: nelimitat
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