INDUSTRII

 Compania producatoare

UTILITÃÞI

CROS FRC (Facturare, Furnizare ºi Relaþii cu Clienþii)
CRIsoft

 Scurta descriere a produsului (overview)

Sistemul CROS FRC (CROS Furnizare, Facturare ºi Relaþii cu Clienþii) este un produs 100% românesc
ce asigurã suportul informational pentru companii de utilitãþi: distributie de energie electricã, apã,
gaz, telefonie sau un alt serviciu-produs a cãrui facturã se calculeazã în baza unui consum periodic.
Structurat modular, sistemul CROS FRC (CROS Furnizare, Facturare ºi Relaþii cu Clienþii) atinge toate
elementele specifice unei companii de utilitãþi.
1. Contoare, Contracte, Consumuri - gestionarea contoarelor ºi istoricului citirilor, a tarifelor serviciilor
furnizate, calcul consum ºi valoare, debranºãri/rebranºãri
2. Contabilitate abonaþi (comercial) - gestionarea soldurilor ºi urmãrirea încasãrilor, penalizãrilor,
provizioanelor, refuzurilor, a somaþiilor de plãþi, notificãri ºi propuneri debranºãri, litigii ºi prescrieri
3. Servicii clienþi (contact center) preluare sesizãri sau cereri de la clienþi, moduri de tratare a
sesizãrilor sau cererilor clienþilor, planificarea intervenþiilor, rãspunsuri la sesizãrile clienþilor
 Domeniile in care se incadreaza produsul (categorii verticale)
Utilitaþi
 Serviciile IT in care se incadreaza produsul (categorii orizontale)
Facturare/Billing
 Marime business tinta [numar utilizatori]
minim 5 utilizatori

 Caracteristici principale
Sistemul informatic integrat CROS
FRC oferã:
- Soluþii tehnice (bazate pe tehnologia
Oracle) foarte avansate;
- Creºterea disponibilitãþii ºi calitãþii informaþiilor datoritã structurii integrate a sistemului (exemplu: fluxul citire facturare
încasare sumarizat este: index citit/estimat, sau / ºi condiþii de contract -> mod
de calcul al consumului -> mod de tarifare -> facturã -> sold încasare / compen sare -> contabilitate);
- Permite imbunãtãþirea sistemului calitãþii prin sprijinul oferit pentru implemen tarea unor sisteme conforme cu standardele din seria ISO 9000;
- Asigurã recuperarea rapidã a investiþiei
(ROI - Return On Investment) prin micºo rarea ciclului comercial ºi gestiunea performantã a încasãrilor ºi soldului;
- Asigurã urmãrirea mult mai riguroasã a
contului client în vederea reducerii
pierderilor comerciale;

 Sistem de operare

Windows, Unix (Sun Solaris, IBM AIX, HP UX, etc), Linux

 Baza de date
Oracle

 Mediu de dezvoltare

Instrumentele Oracle, folosite pentru dezvoltarea
sistemului CROS, asigurã securitatea bazelor de
date ºi strategii de recuperare a datelor.
 Informatii despre implementare
CRIsoft asigurã servicii de consultanþã de business
privind organizarea-reorganizarea mai bunã a
activitãþilor din organizaþie ºi suport de implementare-configurare, ºcolarizare, migrare date.
 Informatii despre scolarizare
CRIsoft asigurã servicii de instruire/certificare
pentru utilizatorii soluþiilor din familia CROS.
 Informatii despre suport
CRIsoft oferã servicii de suport tehnic în vederea
exploatãrii în condiþii optime a sistemului atât în
perioada de garanþie cât ºi post garanþie.
 Referinte
Cu peste 2,5 milioane de abonaþi care sunt acum
facturaþi lunar din CROS FRC, soluþia CRIsoft este
prezentã la Enel Banat, Dobrogea si Muntenia, Apa
Nova Ploieºti (peste 25.000 de abonaþi), Apavital
Iaºi (peste 50.000 de abonaþi), CUP Focºani (peste
33.000 abonaþi) ºi Compania Apa Braºov (aprox
40.000 abonaþi).

www.crisoft.ro
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