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Pe timp de pandemie am ajutat peste 200 de firme să 

treacă în mediul online, iar acum vrem să ajutam firmele 

să se organizeze prin folosirea ERP-ului nostru! 

Nu vrem să concuram cu firmele mari de pe piața pentru 

un loc mai bun în motoarele de căutare, dar vrem să 

ajungem la cei care încă nu au conștientizat că au nevoie 

de un ERP. 

În baza unui studiu făcut de Eurostat doar 23% dintre 

firmele românești folosesc un ERP. 
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DE CE NOI?
1. Ne implicăm la maxim adaptandu-ne nevoilor clienților și 

căutăm rezolvări la problemele acestora;

~ suntem îndeajuns de mari încât să inspiram încredere și

îndeajuns de mici încât să ne pese ~.

2. Ne informam constant folosind cele mai inovative 

instrumente;

3. Diferență principala pe care am observat-o in 

raport cu competitorii noștri este comunicarea avansată 

pe care am folosit-o până în punctul actual pentru a obtine 

colaborari
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CU CE AJUTAM?
Scopul nostru principal este să aducem proiectele din 

stadiul de idee în stadiul de startup-uri.

Proiectul SmartMind a fost realizat pentru unul dintre 

clienții noștri care avea ideea de a organiza livrările în 

ordine de Kilometri, ulterior am generalizat aplicația 

adaptandu-se la mai multe activități.
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SmartMind în momentul actual ajuta la următoarele:

1. Înregistrează clienții cu tot istoricul acestora

2. Permite o mai buna comunicare între administratori și curieri

3. Emite în mod automat facturi

4. Ordonează comenziile în funcție de timp și kilometri 

5. Organizează stocurile la un nivel incipient
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Ulterior adaptată și la următoarele nevoi:

1. Creearea unui dosar virtual prin integrarea cu Google 

Workspace

2. Notificare prin mail cu data și ora programării/livrării 

și posibilitatea pentru client de a plăti serviciul cu cardul

3. Acces la gps optimizat pentru vehicule de peste 3,5 t

4. Locația în timp real a tuturor angajaților

5. Sistem complex de gestionarea stocurilor
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           CLIENȚII NOSTRI

Persoane juridice care 

lucrează în baza unei 

programări 

(Ex: firme de 

avocatură, 

psihologi, 

cabinete 

stomatologice)

Persoane juridice 

care transportă 

marfă cu tir-uri de 

peste 3,5T (Ex: Firme 

de transport 

naționale și 

internaționale)

 Persoane 

juridice care 

transportă 

colete cu 

vehicule sub 

3,5T (Ex: Firme 

de curierat, 

firme de mutări) 
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PACHETE
Ne-am gândit la 2 feluri de a comercializa aplicația

1. Prin vânzarea aplicației cu un preț de 
mentenanță lunară și prețul host-ului anual

2. În baza unui abonament
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