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Frigotehnica

Epicor îl ajută pe cel mai mare producător român din domeniu să-şi 
îmbunătăţească eficienţa în relaţiile cu clienţii şi furnizorii.

Informaţii despre companie
XX Sediul: România
XX Industria: producţie -  

refrigerare industrială
XX Website: www.frigotehnica.ro

Repere ale succesului

Provocări şi oportunităţi
XX Tehnologie depăşită
XX Risipă de timp la raportare
XX Procese manuale

Soluţia
XX Epicor® iScala® 3.0

Beneficii
XX Economie de două ore pe zi la  

rapoartele periodice
XX Simplificare semnificativă a  

procesării facturilor
XX Capacitate de accesare a unei cantităţi mai 

mari de date interne
XX Eficienţă îmbunătăţită în relaţiile cu  

clienţii şi furnizorii
XX Capacitate de răspuns a firmei îmbunătăţită 

în general

La momentul înfiinţării, în 1949, S.C. Frigotehnica S.R.L. a fost singura 

întreprindere de producţie şi instalare în domeniul refrigerării industriale din 

România. Această întreprindere este acum lider pe piaţa română în proiectarea, 

producţia şi instalarea echipamentelor de refrigerare comercială şi industrială.

Le-am întrebat pe Cristina Neagu, contabil şef şi Roxana Bodo, director general 

la Frigotehnica, de ce s-au decis să actualizeze soluţia Epicor iScala ERP şi ce 

beneficii au obţinut.

Î: Care au fost motivele principale pentru actualizarea la  
iScala 3.0?

R:  Aveam o versiune veche de iScala, care nu mai era compatibilă cu sistemul de 

operare curent şi a fost mai avantajos să actualizăm şi să investim în iScala 3.0 

decât să cumpărăm un nou sistem ERP.

Î:  Cum au fost îmbunătăţite performanţele, eficienţa şi fiabilitatea 
în urma actualizării la iScala 3.0?

R:  Noile rapoarte manageriale ne-au ajutat să îmbunătăţim performanţele firmei. 

Acum putem utiliza aceste rapoarte cu toate firmele din grup şi am economisit 

două ore pe zi pentru fiecare set de rapoarte.
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Î: Ce beneficii imediate aţi obţinut după actualizarea 
la iScala 3.0?

R:  Un beneficiu important pentru noi este procesarea facturilor. 

Acum este mai uşor să corectăm greşelile, iar procesul este 

mult mai rapid. Apreciem şi noua funcţie de interdependenţă 

automată, care nu era posibilă în versiunea veche.

Î:  Ce avantaje comerciale prevedeţi că veţi obţine ca 
rezultat al actualizării la iScala 3.0?

R:  Am remarcat beneficii financiare în urma actualizării, deoarece 

acum putem accesa mai multe date, într-un mod mai rapid, ceea 

ce înseamnă că avem o capacitate îmbunătăţită de răspuns în 

relaţiile cu clienţii şi furnizorii.

Î:  Ce i-aţi sfătui pe cei care se gândesc să efectueze 
actualizarea la iScala 3.0?

R:  Dacă vă gândiţi să efectuaţi actualizarea la iScala 3.0 sfatul 

nostru ar fi să vă asiguraţi că înţelegeţi noile funcționalități, că 

v-aţi definit cerinţele cu claritate şi că înaintea lansării proiectului 

v-aţi analizat procesele în detaliu
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