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SOBIS
O companie orientatã
spre client ºi necesitãþile sale

SOBIS a intrat pe piaþa româneascã în anul 1999, ca filialã a grupului german SOBIS Software GmbH, fiind
o companie inovativã atât din prisma viziunii asupra soluþiilor oferite, cât ºi mai ales din prisma modului de
abordare, identificare ºi aplicare a acestora. Pe lângã România, SOBIS mai deþine filiale în Elveþia ºi India.
Filosofia SOBIS este de a oferi clienþilor noºtri soluþii pentru eficentizarea afacerii lor. Soluþiile noastre
software de comunicaþii ºi Management al Documentelor aplicã experienþa câºtigatã pe piaþa externã la
nevoile specifice ale organizaþiilor din România.
Serviciile oferite de firma SOBIS sunt:
! Competenþã pe Lotus Notes: dezvoltare, administrare ºi training;
! Document Management atât pe sector privat, cât ºi pe sector public, având o experienþã de peste cinci
ani în analiza ºi implementarea acestor procese;
! Soluþii economico – financiare.
O preocupare majorã a companiei constã în îmbunãtãþirea continuã a soluþiilor oferite, ceea ce duce la
creºterea gradului de satisfacþie a clienþilor, SOBIS se distinge pe piaþa de TI prin calitatea înaltã a serviciilor
oferite, calitate conform standardului SR EN ISO 9001:2001. SOBIS este o organizaþie bazatã pe rezultat,
astfel cã elementul cel mai important în evaluarea acestuia sunt clienþii noºtrii, iar scopul nostru este de a le
oferi acestora soluþii software de succes pentru afacerea lor, soluþii însoþite de servicii de asistenþã ºi
mentenanþã.
De asemenea, SOBIS dispune de o echipã excelentã de specialiºti cu experienþã în proiecte atât în
România, cât ºi în companii de talie europeanã, ºi duce o politicã de perfecþionare continuã a personalului ºi
certificare profesionalã.
SOBIS are 120 de angajati care lucreazã la sediul central din Sibiu ºi în sediile din Bucureºti, Iaºi, Braºov,
Zalãu, Rm. Vâlcea, Deva ºi Mediaº, dispunând astfel de mobilitate si flexibilitate în satisfacerea necesitãþilor
clienþilor, având pentru România douã categorii de produse:
! pentru organizaþii
(PIRS Document Management, PIRS Quality, CRM, HR, eAVOCAT, etc.),
implementate la firme precum Eximprod Buzãu, Contor ZENNER Arad, Ductil Steel Buzãu, Köber Piatra
Neamþ, Marmosim Simeria, Poliflex Sibiu, Titan Mar Bucureºti;
! pentru Administraþia Publicã ºi sectorul administrativ (ePRIM, ePREF, eCJ, ePOLIÞIE ºi pachetul
APLxPERT), implementate în aproape o mie de primãrii/prefecturi/consilii judeþene, printre care cele din
Sibiu, Vâlcea, Sectorul 3, Tg. Jiu, Focºani, Satu Mare, etc.
Ambele sunt bazate pe soluþii de Managementul Documentelor, adaptate pentru specificul fiecãrui tip de
client.
Printre soluþiile software majore oferite de SOBIS se numãrã:
PIRS (Project Information Retrieval System) este o aplicaþie pentru gestionarea comunicãrii
organizaþionale ºi management al documentelor. Este un sistem ce actioneazã ca o platformã de comunicare
pentru întreaga organizaþie, ca un navigator printre informaþii prin care se uºureazã editarea (utilizând o
formatare automatã), trimiterea (e-mail, fax, memo) ºi urmãrirea documentelor (numãr de înregistrare).
Prin utilizarea aplicaþiei PIRS existã avantajul unui sistem simplu ºi eficient de circulaþie a documentelor
ºi informaþiilor proiectelor.
PIRS oferã urmãtoarele beneficii importante:
! creeare, distribuþie ºi stocare de document într-un singur pas,
! regãsirea rapidã a documentelor folosind mai multe criterii de cãutare,
! sistem de acces la documente securizat ºi confidenþialitatea controlatã a acestora,
! centralizarea tuturor documentelor companiei, indiferent de locaþie, într-o bazã de date comunã,
! integrarea automatã în baza de date a documentelor tipãrite prin conectarea cu maºinile
multifuncþionale (copiator, scaner, fax).
Câºtigul cuantificabil prin implementarea aplicaþiei PIRS:
! scurtarea proceselor de lucru cu documentele cu 50%
! reducerea consumului de hârtie, costurilor pentru copiatoare, fax, telefonie ºi poºtã cu minim 30%
! reducerea timpului de distribuþie cu minim 80%
PIRS ePRIM (Primãria electronicã) este o aplicaþie modernã de management al documentelor ºi totodatã
server de mail, special dezvoltatã pentru primãrii. Aplicaþia, bazatã pe cadrul legal al acestor instituþii, este
destinatã organizãrii în detaliu a proceselor de circulaþie a documentelor ºi a activitãþilor specifice primãriilor
(luarea de hotarâri, adoptarea de dispoziþii, programarea ºi urmãrirea audienþelor, eliberarea de certificate ºi
avize etc.). Prezintã avantajul unei gestionãri facile, în ceea ce priveºte definirea ºi administrarea utilizatorilor,
a funcþiilor ºi atribuþiilor acestora.
Printre beneficiile acestei aplicaþii se numãrã în principal:
! supervizarea activitãþii desfãºurate în Registraturã, prin înregistrarea într-o bazã de date electronicã a
documentelor ºi corespondenþei
! facilitarea relaþiei cu persoanele fizice, care apeleazã la Centrul de Informare pentru Cetãþeni (CIC),
precum ºi o rezolvare eficientã ºi rapidã a cererilor ºi documentelor primite
! îmbunatãþirea calitãþii documentelor prin existenþa unui format unic, standardizat, pentru fiecare
categorie de documente
! sortarea ºi regãsirea documentelor dupã diverse criterii sau dupã o frazã anume (“full text search”)
! informarea promptã a cetãþenilor prin posibilitatea accesãrii prin internet, a bazei de date cu informaþii
utile (documentele necesare pentru eliberarea unui act, carte de telefon, ziarul instituþiei etc.)
APLxPERT este un pachet de programe proiectat sã raspundã cerinþelor funcþionale ale unitaþilor
teritoriale ale Administraþiei Publice Locale. Acest pachet cuprinde programe specializate pentru fiecare
departament în parte: calcul taxe ºi impozite, Registru Agricol, Populaþie ºi Stare Civilã, Salarii, Avize ºi
rapoarte, Execuþie Bugetarã, Gestiune Bugetarã.

SOBIS Solutions
Calea Dumbrãvii nr.99A,
550399 – Sibiu, România
Tel./fax: (0269)23.00.39, 23.00.59
office@sobis.ro
www.sobis.ro

