AROBS

- soluții pentru companii Toate produsele necesare pentru ca tu să-ți poți
crește afacerea. 365 zile pe an, soluțiile AROBS
asigură digitalizarea afacerii tale.

AROBS - soluții pentru companii -

este o suită de produse
software care răspunde
tuturor necesităților unei
afaceri.

Asigură-te că ai toate fronturile acoperite cu AROBS - soluții pentru companii - ,
prin AROBS Grup.
Redu riscurile la care este supusă afacerea ta ca urmare a schimbărilor
imprevizibile ce afectează întreg mediul de afaceri din România, în această
perioadă.
Singura soluție pentru a ﬁ pregătit să faci față provocărilor de business este
optimizarea prin digitalizare, iar aplicațiile AROBS pentru piața din România
îți vor asigura
-

un mai mare control asupra resurselor companiei tale;

-

vei avea mereu la un click distanță date certe, pe care să îți

bazezi deciziile de afaceri;
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-

vei putea face economii importante de timp și ﬁnanciare;

-

vei păstra legătura mult mai ușor cu clienții tăi.

arobsgrup.ro

AROBS a crescut în România,
a trecut prin aceleași
provocări ca și tine
Am învățat pas cu pas și de multe ori, din greșeli, de ce instrumente sau
aplicații avem nevoie pentru a asigura stabilitatea afacerii. AROBS a
crescut în ecosistemul românesc de business, așa că știm exact ce are
nevoie o afacere din România să depășească momentele grele și să
prospere.
Cu o experiență de peste 22 de ani, aproape 1000 de angajați la nivel
global și 7 sedii în orașele cheie din țară, AROBS a dezvoltat continuu
produse pentru necesitățile de digitalizare ale ecosistemului privat din
România. Am dezvoltat produse pentru piața românească încă din 2003,
iar din 2018 am mărit portofoliul nostru de produse prin achiziția unor
companii foarte importante de management de ﬂotă, management de
resurse umane și optimizarea afacerilor.
Astfel, astăzi, AROBS este o companie 100% românească, înﬁințată la
Cluj în 1998, și pe lângă expertiza de partener global în proiecte
internaționale de software development, compania are exact experiența
locală necesară pentru a continua dezvoltarea unor produse optime
pentru piața românească, pentru că avem un avantaj imbatabil: experiența
locală de peste 22 ani.
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SERVICII
SOFTWARE
peste 800 de specialiști în
dezvoltare software
pentru economisirea resurselor și
digitalizarea afacerii tale

OPTIMIZAREA
AFACERII
optimizare, automatizare, management
- ca tu să te poți concentra pe ce e
într-adevăr important

• AUTOMOTIVE
• IOT
• ENTERPRISE SOLUTIONS

Optimall

• LIFE SCIENCES

Optimizează preluarea comenzilor
de pe teren cu până la 40%
și redă acuratețea stocului cu
până la 99%

• TRAVEL & HOSPITALITY
• FINTECH

MANAGEMENT
DE FLOTĂ
extinde-ți ﬂota și economisește

TrackGPS

Reduce consumul de combustibil cu
până la 25% și diminuează incidentele
de pe traseu cu până la 15%

SASFleet

Economie anuală între 20% și 30%
din totalul bugetului
pentru mentenanța ﬂotei.

SoftManager CRM+

Crește vânzările cu până la 29%
și ﬁdelizează până
la 99% din clienții existenți

Fleet4Share

Soluție personalizabilă
pentru ﬂota ta

MonePOS

Soluție de mobilitate pentru
plăți într-o lume din ce în
ce mai contactless

INNOVATION
HUB

AROBS

- soluții pentru companii -

ideile tale
out-of-the box se
transformă în realitate

îți digitalizează afacerea cu
ajutorul Oﬃce 365 prin
specialiștii certiﬁcați Microsoft

PRODUSE
ELECTRONICE

TheHours
workforce management software
pentru creșterea
eﬁcienței personalului

comerț cu procese digitalizate
pentru afacerea ta
Peste 16000 de produse auto
& 2300 produse beauty
- susținând digitalizarea comerțului
pentru revânzători

IT
SUPPORT

SOLUȚII
HR
ca personalul tău
să poată ﬁ mai eﬁcient

True HR & dp-Payroll

Crește eﬁciența activității
HR cu până la 44%

Folosește experiența AROBS de peste 22 de ani pe piața românească în favoarea ta!

SERVICII
SOFTWARE
Dacă afacerea ta are nevoie de software personalizat, alege-ți partenerul pe
baza expertizei. AROBS oferă servicii de software development, având o
experiență de peste 22 de ani în dezvoltarea unor proiecte de amploare
pentru industriile: Automotive, IoT, Travel & Hospitality, Life Sciences și
Enterprise Solutions. Cu echipe agile și competențe în ultimele tehnologii,
AROBS a fost desemnată cea mai bună companie de software development
cu acționariat 100% românesc, în cadrul Galei Antreprenoriatului Românesc.

Pentru această schimbare afacerea necesită o platformă de workforce
management.
TheHours, dezvoltat pe baza experienței de peste 22 de ani în software
development, oferă exact acest lucru. Cu ajutorul acestui produs se poate
monitoriza activitatea angajaților, pontajul și în același timp facilitează și
oportunitățile de progres pentru ﬁecare angajat. În plus, prin feature-ul de
Company pulse, oferă date importante despre companie, pe baza cărora
managementul poate lua decizii informate.
Aﬂă mai multe, aici.
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MANAGEMENT
DE FLOTĂ
Orice manager știe că printre cele mai mari cheltuieli pentru o companiei se
numără cele legate de managementul ﬂotelor auto. AROBS propune trei soluții
software, pentru piața românească, pentru ca tu să ﬁi mereu în control.

TrackGPS, produsul vedetă de ﬂeet management din portofoliul AROBS, este o
soluție completă de monitorizare a ﬂotelor auto, care folosește sisteme GPS,
dispozitive speciﬁce și un software propriu.
Prezentă atât pe piața națională cât și pe cea internațională, TrackGPS satisface
necesitățile speciﬁce ale clientelei cu soluții complexe. În plus, datorită ﬂexibilității
soluțiilor, acestea acoperă o plajă mare de particularități din domeniul
managementului ﬂotei.
Beneﬁciile utilizării soluției TrackGPS:
• Reducerea costurilor operaționale și de mentenanță cu până la 20%;
• Informații în timp real despre securitatea vehiculelor înregistrate cu
ajutorul senzorilor;
• Generarea de rapoarte automate care servesc la rambursarea costurilor
cu ﬂota;
• Alerte cu privire la locația și statusul ușilor remorcilor și semiremorcilor;
• Diminuarea incidentelor de pe traseu cu până la 15%.
Aﬂă mai multe, aici.
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Experții SASFleet îmbunătățesc constant soluțiile de monitorizare GPS, pe
baza feedback-urilor primite de la clienți. Încă din prima zi după înﬁințarea
companiei, clienții au beneﬁciat de un program complet de training și de
consultanță.
Oferă suport, mentenanță și service 24/24 ore 7/7 zile pentru orice fel de
problemă. Mai mult, echipa SASFleet acoperă tot teritoriul României
printr-o rețea de service-uri extinsă la nivel național.
Cu soluția SASFleet sunt eliminate staționările inutile, abaterile de la rutele
prestabilite, drumurile în interes personal, al șoferilor și consumul excesiv de
combustibil, generat ﬁe de un condus agresiv, ﬁe de furturi.
Astfel, poți controla vehiculele cu ușurință, obține analize tehnice și
economice, lua decizii corecte în planiﬁcarea activităților viitoare și reduce
costurile generate de ﬂota auto.
Aﬂă mai multe, aici.
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AROBS Transilvania Software a lansat în 2018 Fleet4Share,
un produs inovator și ﬂexibil, pentru corporate carsharing.
Fleet4Share are la bază o platformă și o tehnologie in-car, de montajul
căreia ne ocupăm noi. Fleet4Share poate ﬁ adaptată necesităților ﬁecărei
ﬁrme, indiferent de mărimea ﬂotei auto și a dispunerii ei geograﬁce.
AROBS, prin aplicația custom făcută pentru una dintre cele mai puternice
companii de energie din România, a rezolvat o situație foarte complexă și
plină de provocări, și anume, managementul diﬁcil a unei ﬂote de peste
1200 vehicule, localizate în întreaga țară.
Aﬂă mai multe, aici.
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OPTIMIZAREA
AFACERII

Din expertiza noastră în soluții de mobilitate s-a născut Optimall by
AROBS – o suită completă de soluții de optimizare. De la automatizarea
forței de vânzări, managementul depozitelor, sistemele TMS, la
inventarierea mijloacelor ﬁxe și a obiectelor de inventar, Optimall
incorporează toate instrumentele de optimizare pentru afacerea ta.
Astăzi, Optimall are 5 soluții diferite dedicate companiilor de producție și
distribuție din peste 10 industrii și deservește mai mult de 300 de clienți.
Toate aceste soluții de mobilitate pentru afaceri sunt compatibile și pot ﬁ
integrate cu peste 77 de sisteme ERP.
Aﬂă mai multe, aici.
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AROBS

- soluții pentru companii -

Softmanager CRM+ este o platformă care cuprinde un ansamblu de
strategii, instrumente și proceduri menite să îmbunătățească relațiile și
interacțiunile cu clienții existenți sau potențiali ai unei organizații.
Peste 300 de clienți mulțumiți recomandă Softmanager CRM+ printre
care se numără ﬁecare ﬁrmă din AROBS Grup. Datorită acestui produs,
ecosistemul de afaceri din România crește nivelul de cooperare iar
companiile de pe piața românească devin mai competitive.
Beneﬁciile implementării Softmanager CRM+ pentru activitatea
companiei sunt:
• informare constantă asupra activității companiei tale
• automatizarea procedurilor interne
• planiﬁcarea activități
• asistență 24/24
• 49% economie de timp
• customizabilă pe dimensiunea și nevoile afacerii tale
• integrată cu toate aplicațiile de pe piață: Outlook, Saga, GLS,
Fan Curier etc.
• utilizare intuitivă și user friendly
Aﬂă mai multe, aici.
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Pe baza experienței de business în optimizarea afacerilor, AROBS oferă o
soluție inovativă pe piața din România: un dispozitiv mPOS de dimensiuni și
costuri reduse, care se poate interconecta cu sistemele de taximetrie. Și
acesta este doar începutul, MonePOS este în curs de implementare pe piața
din România în colaborare cu una dintre cele mai puternice bănci naționale.
MonePOS aduce valoare adaugată companiilor utilizatoare din 2
perspective: reducerea costurilor (ex: interconectarea cu taximentrul pentru
printare chitanță) și ușurința de utilizare – are dimensiuni foarte mici.
În ultimele luni, soluțiile de mobilitate pentru plăți au devenit din ce în ce mai
importante, pentru că schimbarea de perspectivă a utilizatorilor este
accelerată în direcția contactless. Pe lângă evidentele masuri de protecție și
igiena în sprijinul celor care operează dispozitivele MonePOS și a
utilizatorilor, soluțiile mobile de plăți vin în sprijinul digitalizării complete a
companiilor.
Industriile cărora se adresează MonePOS sunt cele bazate pe mobilitate transport persoane, taximetrie, FMCG, orice tip de business în zona de
distribuție sau curierat - și, în curând, servicii de intervenție pentru tractare.
Aﬂă mai multe, aici.
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MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE

UCMS by AROBS oferă soluții de digitalizare pentru tot procesul de
management al resurselor umane.

True HR - Program de Resurse Umane
Programul de resurse umane True HR este o soluție profesională pentru
managementul resurselor umane. Mai exact, soluția de resurse umane
automatizează toate procesele speciﬁce domeniului și facilitează
recrutarea, administrarea și instruirea angajaților.
Totodată, generarea pontajelor nu a fost nicicând mai simplă printr-o
aplicație de pontaj integrată în softul de resurse umane True HR.
Aﬂă mai multe, aici.
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dp-Payroll - soluție de salarizare
Gestionarea salarizării este un proces complex din cauza volumului de
calcule și cerințe legate de conformitate. Soluția dp-Payroll este
instrumentul care facilitează acest proces și elimină erorile umane,
permițând managementul facil al salarizării și automatizarea proceselor
speciﬁce acestui domeniu.
Soluția dp-Payroll simpliﬁcă procesele ﬁnanciare printr-un program de
calcul al salariilor și te ajută să obții o viziune reală asupra afacerii cu
ajutorul rapoartelor exacte și rapide generate de sistem.
Cu soluția de payroll economisești timp și elimini erorile de salarizare.
dp-Payroll este un soft de salarizare ce propune metode inovatoare de
lucru, ușor de utilizat și conectat la cerințele legislative actuale din câmpul
muncii.
Aﬂă mai multe, aici.
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În 2014, AROBS a înﬁințat divizia de
Research & Development; o echipă formată din
specialiști în business development, marketing,
vânzări și programatori cu experiență în folosirea
ultimelor tehnologii.

Un departament de cercetare dedicat
Ca și rezultat, pe lângă succesul înregistrat cu gestionarea proiectelor în
sectorul privat, acest hub inovator are o experiență vastă în livrarea de
soluții de încredere sectorului public din România, la nivel municipal și
național. Mai mult decât atât, proiectele noastre inovatoare sprijină
sectorul educațional și conceptul de „smart city” prin digitalizarea
procesului și a serviciilor existente.

Consultanță și software personalizat
Având un trecut vast în software development, în cadrul hub-ului nostru
inovator oferim servicii de consultanță și punem la dispoziție un proces de
dezvoltare software complet.
Aﬂă mai multe, aici.
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DISTRIBUȚIE

Divizia de distribuție AROBS comercializează brandul Smailo și alte
produse electronice. Portofoliul Smailo include camere on-board, sisteme
audio pentru mașini, kit-uri handsfree, sisteme de navigație etc. Adaptat la
ultimele provocări tehnologice și la cererile pieței, brandul este în continuă
dezvoltare.
Pe lângă brandul Smailo, în ultimii 10 ani divizia și-a mărit portofoliul cu
peste 10 branduri de calibru internațional: SONY, MIO, TomTom, Garmin,
Sharp, Silk’n, Motorola etc.
Caută produsele în magazinele online www.gps-auto.ro, dedicat
accesoriilor auto și www.softcare.ro, dedicat produselor de beauty și
îngrijire, dar și www.soundon.ro, magazin online, care pune la dispoziție o
gamă largă de electonice audio-video.
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Cum activitățile afacerii devin din ce în ce mai complexe
și se creează un shift către digitalizare, instrumente ca
Microsoft 365 devin esențiale. Echipa specializată AROBS,
cu certiﬁcare Microsoft, îți ajută afacerea în adoptarea
acestui instrument.
Microsoft 365 este printre cele mai valoroase instrumente
pentru comunicare, colaborare și management.
Totodată, într-o lume în care vulnerabilitățile unei afaceri
țin de securitatea informației, Microsoft 365 oferă cele
mai sigure soluții.

Cere consultanță aici: it@arobs.com
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Citește mai mult, aici: www.arobsgrup.ro.
Scrie-ne la marketing@arobs.com și un specialist
te va contacta cât de repede.

Str. Minerilor, nr. 63
400409
Cluj-Napoca,
România
+40 364 143 201
www.arobs.com

