Consultanţă pentru întreprinderile mici

Vreţi să modernizaţi afacerea?
Aflaţi cum.
Cu finanţare din partea Ministerului Federal de Finanţe al Austriei am ajutat M.G. Trading Service, o
companie din România ce oferă servicii de tipărire şi imprimare, să implementeze un sistem
informatic personalizat, care să mărească eficienţa afacerii şi portofoliul de clienţi şi servicii.

Consultanţă pentru întreprinderile mici

Centru de tipărire şi
imprimare, România
Am ajutat M.G. Trading Service, un
centru de tipărire şi imprimare din
Bucureşti, să introducă un sistem
informatic pentru management şi să îşi
mărească eficienţa. În 2014 cifra de
afaceri a companiei a crescut cu 68%,
iar numărul de clienţi cu 122%.
Înfiinţată în 1994 în Bucureşti, M.G.
Trading Service este viziunea
antreprenorială a domnului George
Muşat devenită realitate. Ca tânăr
antreprenor (student la momentul
respectiv), a deschis un mic centru de
copiere şi imprimare acolo unde era cu
adevărat necesar – în campusul
universitar. Folosind profitul acestui prim
centru de copiere, dl. Muşat şi-a dezvoltat
treptat afacerea şi astăzi are 27 de
angajaţi. Compania oferă clienţilor o
gamă largă de servicii de tipărire, de la
imprimare digitală la procesare foto,
gravare şi personalizare obiecte, precum
şi închiriere şi service echipamente.
Dezvoltarea şi diversificarea au pus
presiune pe capacitatea companiei de
a-şi gestiona procesele interne. În
absenţa unui sistem informatic adecvat,
M.G. Trading Service utiliza tabele şi
software gratuit pentru a-şi monitoriza
operaţiunile. Această abordare favoriza
lipsa de acurateţe a datelor, gestiunea

deficitară a comenzilor şi clienţilor şi
limitarea opţiunilor în ceea ce priveşte
raportarea pentru management.
Achiziţia unei soluţii software pentru a
rezolva aceste probleme a devenit o
prioritate pentru M.G. Trading. Am pus
compania în legătură cu M-Blem Solution,
un consultant local care a dezvoltat un
sistem informatic personalizat pentru
companie, oferind următoarele servicii:
•Analiză detaliată a afacerii, inclusiv
interviuri cu personalul şi managementul
companiei.
•Utilizarea informaţiilor obţinute pentru a
identifica probleme existente şi soluţii
potenţiale pentru optimizarea fluxurilor
•Configurarea structurii sistemului,
inclusiv module pentru gestiunea
relaţiilor cu clienţii, operaţiuni, vânzare la
ghişeu, servicii de închiriere,
management, facturare şi raportare
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•Migrarea tuturor informaţiilor în noul
sistem şi pregătirea angajaţilor pentru
utilizarea acestuia
Sistemul a fost lansat în Decembrie
2013, iar pe parcursul unui an a
contribuit la reducerea timpului de
raportare cu 70%, dar şi la eliminarea
erorilor. Acum compania are încrederea
necesară pentru a căuta finanţare
externă.
„Proiectul s-a dovedit a fi un punct de
referinţă în dezvoltarea noastră”, a
declarat Ligia Muşat, manager.”Ne-a
consolidat procesele interne şi ne-a
întărit încrederea în potenţialul nostru de
dezvoltare. Mai mult, compania noastră
stârneşte acum interesul băncilor. Dacă
acum un an nu reuşeam să deschidem
dialogul pentru identificarea finanţării în
condiţii avantajoase, acum băncile sunt
cu adevărat interesate să facă afaceri cu
noi.”

Noul sistem a îmbunătăţit procesele interne ale
companiei.

Cifră de afaceri

Valoarea totală a proiectului

€25,420
Contribuţia clientului

€15,420
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Proiectul este finanţat de
Ministerul Federal de Finanţe al Austriei

