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Epicor pomaga rumuńskiemu dystrybutorowi HVAC w 
zmniejszeniu stresu i poprawie zdolności do reagowania

Informacje o firmie
XX Lokalizacja: Rumunia
XX Branża: Dystrybucja — HVAC
XX Strona internetowa: www.radox.ro

Kluczowe czynniki 
sukcesu
Wyzwania
XX Ostra konkurencja
XX Przestarzała technika
XX Wąskie gardła w działalności operacyjnej

Rozwiązanie
XX Epicor® iScala® ERP

Korzyści
XX Znaczne skrócenie czasu raportowania
XX Mniejszy stres
XX Usunięcie wąskich gardeł
XX Lepsza zdolność do reagowania i  

obsługa klienta

RADOX srl, firma założona w 2002 r., to czołowy dystrybutor sprzętu 
HVAC w Rumunii.  Bogata oferta firmy obejmuje najwyższej jakości 
produkty i usługi, w tym wytwarzanie, projektowanie, instalację i doradztwo 
techniczne. To największy rumuński producent grzejników łazienkowych i 
elementów dekoracyjnych.

Obecnie RADOX musi stawić czoła zaciętej konkurencji. Rynek jest 
zalewany tańszymi produktami często gorszej jakości co wywiera rosnącą 
presję na firmę RADOX, aby zawsze być o krok naprzód. Jecan Alin, 
ekonomista w RADOX srl, opowiada, dlaczego firma zdecydowała się na 
aktualizację systemu ERP Epicor iScala i jakie korzyści to przyniosło.

P:  Jakie były główne powody wdrożenia w firmie RADOX 
rozwiązania iScala 3?

O:  Nasz serwer był przestarzały, a my musieliśmy zwiększyć wielkość bazy 
danych.Ponadto niewystarczająca pamięć serwera tworzyła wąskie 
gardła w działalności operacyjnej.

P:  Jak aktualizacja do wersji iScala 3 wpłynęła na 
wydajność, obsługę i niezawodność?

O:  Czas tworzenia sprawozdań znacznie się zmalał. Udało nam się skrócić 
czas tworzenia wewnętrznych sprawozdań, takich jak na przykład raport 
z analizy klienta, z trzech do jednej minuty.
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P:  Jakie natychmiastowe korzyści osiągnięto po 
aktualizacji do wersji iScala 3?

O:  Aktualizacja do najnowszej wersji iScala pozwoliła 
zmniejszyć stres w zespole dzięki łatwiejszemu tworzeniu 
złożonych sprawozdań, które do tej pory pochłaniały 
znaczną ilość czasu i zasobów. Usunęliśmy także różne 
przeszkody blokujące szereg procesów, co przyczyniło się 
do usprawnienia działalności.

P:  Jakich korzyści biznesowych oczekujecie w 
wyniku aktualizacji do wersji iScala 3?

O:  Korzyści płyną głównie z poprawy relacji z klientami. 
Obecnie jesteśmy w stanie lepiej reagować na różne 
czynniki, dzięki skróceniu czasu realizacji oraz tworzeniu 
sprawozdań i analiz, a także łatwiejszemu wdrażaniu 
nowych modułów i metod pracy.

P:  Jakiej rady można udzielić firmom planującym 
aktualizację do wersji iScala 3?

O:  Sama aktualizacja nie stanowi szczególnej trudności, jeśli 
dysponuje się zespołem IT (my mamy zespół zewnętrzny). 
W przeciwnym razie polecam kontakt z firmą Epicor!
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