
Cea mai bunã
soluþie pentru
gestionarea
comunicãrii...

ºi 
managementul
documentelor;
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rapidã a
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...munca în
echipã;

...controlul 
activitãþii...

...ciclu de
avizare:

...PIRS

Project
Information
Retrieval 
System
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În 1903, Karl Adolf Zenner a
înfiinþat o firmã de distribuþie a con-
toarelor de apã.  În 2003, ZENNER
numãrã peste 45 de filiale în toatã
lumea.  Între cele douã date au trecut
un secol, douã rãzboaie ºi schimbãri
care au scos din joc multe firme de
renume. 

Capacitatea de adaptare ºi ges-
tionare a informaþiei combinatã cu o
mentalitate vizionarã ºi un control al
calitãþii, iatã elementele de bazã ale
succesului Contor ZENNER. 

Gestionarea comunicãrii
În orice afacere, reacþia întâr-

ziatã, ignorarea schimbãrilor ºi a
nevoilor de comunicare  ale firmei
pot fi fatale. 

Pe lângã mapa cu documente pe
care o primeºte în fiecare dimineaþã,
managerul clasic nu are o viziune de
ansamblu asupra informaþiilor gene-
rale sau specifice din firma sa. Decât
dacã þine minte cantitãþi uriaºe de in-
formaþii, conexiunile dintre ele ºi
unde se regãsesc acestea; sau angajea-
zã secretare care sã caute documente
ºi informaþii, sã distribuie hârtii, sã le
claseze, sã dea numere de înregistra-
re, toate acestea la o vitezã de reacþie
de multe ori frustrantã, care poate
duce chiar la pierderea clienþilor. 

Contor ZENER a ales PIRS
Ritmul alert al afacerilor impune

ºi o nouã calitate a serviciilor, împre-
unã cu o mai mare nevoie de trans-
parenþã. Managementul oricãrei
organizaþii doreºte eliminarea biro-
craþiei, securizarea ºi integrarea
informaþiei, protejarea investiþiilor,
mai precis confidenþialitate ºi CON-
TROL. 

PIRS (Project Information
Retrieval System) este o aplicaþie
care foloseºte platforma Lotus
Notes pentru gestionarea comuni-
cãrii ºi managementul documen-
telor, pornind de la cele trei ne-
cesitãþi de bazã: COMUNICARE -
COLABORARE - COORDONARE.

Contor ZENNER a început sã
foloseascã PIRS din luna septembrie
2002; angajaþii  lucreazã astfel într-o
bazã de date comunã de mesagerie
electronicã ºi documente, comunicã
direct ºi eficient, indiferent de locaþie,
ºi folosesc automatisme în realizarea
proceselor repetitive.

Controlul este asigurat prin
transparenþa informaþiei, dar ºi prin
drepturi de acces (citire/ modifi-
care/anulare), prin numãrul de înre-
gistrare unic ºi desemnat automat,
istoricul documentului ºi ciclul de
aprobare/ avizare. 

Un rol important în implemen-

tarea rapidã a PIRS îl are echipa de
profesioniºti IT a Contor ZENNER.

Beneficiile imediate ale utilizãrii
PIRS sunt: 
- creare, distribuþie ºi stocare a    do-

cumentelor/informaþiei într-un
singur pas (managerul câºtigã in-
dependenþã faþã de secretare/
curiere, este sigur cã informaþiile
dorite vor ajunge instantaneu la
beneficiari,  salveazã ºi distribuie
documentele într-un singur pas);

- format standard pentru introdu-
cerea rapidã a informaþtiei;

- regãsire rapidã a acestora, folosind
mai multe criterii de cãutare;

- sistem de acces securizat la docu-
mente, confidenþialitate controlatã. 

Avantajele PIRS 
Pentru o firmã cu nouã filiale în

România ºi alte opt în Balcani,
primul beneficiu obþinut în urma
folosirii PIRS s-a mãsurat în TIMP.
Întreaga activitate de coordonare ºi
management realizatã în mod clasic
(telefon, fax, e-mail) a fost redimen-
sionatã. Mai precis, s-a ajuns la:
- scurtarea proceselor de lucru cu

documentele cu 50% (informãri,
up-dates, schimb de informaþii
între filiale ºi centru, rapoarte
etc); 

- reducerea costurilor pentru poº-
tã, fax, telefonie, copiatoare ºi
hârtie cu peste 30%;

- reducerea timpului de distribuþie
cu 80%.

Recuperarea investiþiei 
Conform studiului Meta

Group referitor la ponderea activi-
tãþilor într-o organizaþie, angajaþii
dintr-o firmã folosesc între 20% ºi
40 % din timpul lor pentru mana-
gementul documentelor clasic, ba-
zat pe hârtie (cifrele variazã, în
funcþie de profilul firmei). 

Prin folosirea aplicaþiei PIRS,
se garanteazã reducerea acestui
timp cu minim 50%. 

În România, o firmã cheltuieº-
te, în medie, pentru un angajat, su-
ma de 3 EUR/orã (salariu, impozi-
te, cheltuieli auxiliare etc.). Într-o
lunã, suma se ridicã la 480 EUR!

Într-o firmã în care se foloseºte
PIRS, aceste costuri scad automat
cu 50%. Beneficiul astfel obþinut,
mãsurat în bani, înseamnã o econo-
mie de aprox. 48 EUR pe lunã pen-
tru un angajat. 

În concluzie, firma nu cheltuieºte
efectiv bani, ci roteºte fondurile deja
investite, dându-le o altã destinaþie. 

PIRS este o aplicaþie de ges-
tionarea a comunicãrii ºi manage-
ment de documente dezvoltatã de

firma SOBIS Software GMBH din
Germania în anul 1996. În momen-
tul de faþã, PIRS este folosit în peste
400 de organizaþii din întreaga lume
ca soluþie de comunicare pentru
concerne (ABB, Alstom Power),
firme mici sau simple departamente.

Contor Zenner România a fost
înfiinþatã în 1993 ºi este, în prezent,
una dintre cele mai dinamice
reprezentanþe ZENNER.

Contor ZENNER utilizeazã
cele mai moderne mijloace de comu-
nicare ºi management al informaþiei:
Document Management - PIRS,
VPPS, video-conferinþe etc. Extin-
derea activitãþii firmei vizeazã per-
manenta comunicare cu clientul ºi cu
piaþa, combinatã cu o bunã comuni-
care internã.

SOBIS oferã soluþii complete de
management al informaþiei: 
− PIRS - management de docu-

mente ºi control al comunicãrii;
− CRM - administrarea relaþiei cu

clienþii ºi furnizorii;
− Human Resources - instrument

complet de evidenþã a personalului;
− Purchase Request - gestioneazã

fluxul cererilor de achiziþii;
− Evidenþe Administrative - viziune

centralizatã a mijloacelor fixe
dintr-o firmã;

− PIRS DMA - document  manage-
ment pentru avocaþi;

− PIRS e-PRIM - aplicaþie special
dezvoltatã pentru primãrii pentru
organizarea circulaþiei docu-
mentelor ºi analizã decizionalã;

− APLxPERT - pachet de pro-
grame care acoperã toatã gama de
cerinþe specifice administraþiei
publice locale.

SOBIS Solutions - Contor ZENNER Romania

�Eu cred cã managerii de succes, indiferent de
naþionalitate, au în comun ceva, ceva legat de
fineþea proceselor de comunicare�

Tudor Caracioni
Director General Contor ZENNER România


