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Frigotehnica

Epicor pomaga wiodącemu rumuńskiemu producentowi 
poprawić wydajność obsługi klientów i dostawców

Informacje o firmie
XX Lokalizacja: Rumunia
XX Branża: Produkcja — chłodnictwo 

przemysłowe
XX Strona internetowa: www.frigotehnica.ro

Kluczowe czynniki 
sukcesu
Możliwości i wyzwania
XX Przestarzała technologia
XX Czasochłonna sprawozdawczość
XX Ręczne procesy

Rozwiązanie
XX Epicor® iScala® 3.0

Korzyści
XX Zaoszczędzone dwie godziny dziennie na 

raportach bieżących
XX Znaczne uproszczenie  

przetwarzania faktur
XX Szybszy dostęp do większej ilości  

danych biznesowych
XX Lepsza obsługa klientów i dostawców
XX Usprawnienie reakcji na zmieniające się 

warunki biznesowe

Gdy firma S.C. Frigotehnica S.R.L.,została założona w 1949 r., 
była jedynym producentem oraz instalatorem w branży chłodnictwa 
przemysłowego na rynku rumuńskim. Obecnie firma jest liderem krajowego 
rynku inżynierii, wytwórstwa oraz instalacji produktów w dziedzinie 
chłodnictwa przemysłowego i komercyjnego.

Zapytaliśmy Cristinę Neagu, główną księgową, oraz Roxanę Bodo, dyrektor 
zarządzającą firmy Frigotehnica, dlaczego zdecydowały zaktualizować 
rozwiązanie ERP Epicor iScala i jakie korzyści to przyniosło.

P:  Jakie były główne powody wdrożenia w firmie 
Frigotehnica rozwiązania iScala 3.0?

O:  Używaliśmy starej wersji iScala, która nie była kompatybilna z obecnym 
systemem operacyjnym. Korzystniejsza była aktualizacja i inwestycja w 
rozwiązanie iScala 3.0 niż zakup nowego systemu ERP.

P:  Jak aktualizacja do wersji iScala 3.0 wpłynęła na 
wydajność, obsługę i niezawodność?

O:  Nowe sprawozdania zarządcze pomagają zwiększyć wydajność firmy. 
Obecnie możemy korzystać ze sprawozdań w obrębie wszystkich firm w 
Grupie, przez co oszczędzamy na ich tworzeniu dwie godziny  
każdego dnia.
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Epicor Software Corporation drives business growth. We provide flexible, industry-specific software that is designed around the needs 
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free your resources so you can grow your business. For more information, connect with Epicor or visit www.epicor.com.
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Prosimy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat  
produktów i usług firmy Epicor
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Treść niniejszego dokumentu służy wyłącznie celom informacyjnym i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Epicor Software Corporation wyłącza swoją odpowiedzialność 
z tytułu i w zakresie dozwolonym przez prawo nie składa jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub gwarancji dotyczących załączonych informacji, a w szczególności jakichkolwiek 
stosownych gwarancji dorozumianych, dotyczących w szczególności przydatności do określonego celu, przydatności handlowej, zadowalającej jakości czy właściwych umiejętności i 
obsługi. Dołożono starań, aby niniejszy dokument i jego zawartość, w tym przedstawione tu poglądy, daty i informacje na temat funkcji, były dokładne w chwili publikacji, stan na sierpień 
2015 r. Wyniki przedstawione w tej prezentacji mogą być specyficzne dla danego użytkownika, gdyż tego typu odczucia są sprawą indywidualną. Użytkowanie oprogramowania firmy 
Epicor podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, a świadczenie dowolnych usług doradztwa podlega standardowym warunkom świadczenia usług firmy 
Epicor. Użytkowanie rozwiązań opisanych w niniejszym dokumencie z produktami innych firm lub innym oprogramowaniem Epicor może wymagać zakupu licencji na te produkty. Epicor, 
logo Epicor i iScala to zastrzeżone znaki towarowe firmy Epicor Software Corporation w Stanach Zjednoczonych, niektórych innych krajach i/lub Unii Europejskiej. Pozostałe wymienione 
znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Copyright © 2015 Epicor Software Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

P:  Jakie natychmiastowe korzyści osiągnięto po 
aktualizacji do wersji iScala 3.0?

O:  Wielką zaletą iScala 3.0 jest dla nas przetwarzanie faktur. 
Łatwiej teraz poprawiać błędy a sam proces jest o wiele 
szybszy. Podoba nam się też funkcja automatycznej 
ufności, niedostępna w starej wersji.

P:  Jakich korzyści biznesowych oczekujecie w 
wyniku aktualizacji do wersji iScala 3.0?

O:  Aktualizacja przyniosła nam korzyści finansowe, ponieważ 
mamy szybszy dostęp do informacji biznesowych, co 
zapewnia większą elastyczność podczas obsługi klientów i 
dostawców.

P:  Jakiej rady można udzielić firmom planującym 
aktualizację do wersji iScala 3.0?

O:  Każdy, kto rozważa aktualizację do iScala 3.0, powinien 
zapoznać się z nowymi funkcjami, wyraźnie zdefiniować 
wymagania i dogłębnie przeanalizować swoje procesy 
przed rozpoczęciem projektu.
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