STRACO a ales SAP ERP Best Practices
pentru a-şi continua drumul cu succes
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SAP ERP + SAP Best Practice

Compania Straco Grup este liderul pieţei locale de infrastructură din 2013
raportând încasări totale de 195,8 milioane de euro cu o pondere de 16% din
totalul acestei pieţe.
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Straco îşi propune ca ceea ce realizează să fie consecvent cu
principiile sale, cu viziunea sa despre acest business.
Pentru a performa, trebuie să priveşti către viitor. Lucrul bine
făcut presupune calitate, promtitudine şi durabilitate. Ca ceea ce
faci să reziste în timp, trebuie să dai dovada de flexibilitate. Iar
experienţa, seriozitatea şi respectul contribuie la cel mai
important capital: capitalul de încredere.
Un capital vital al oricărei companii este dat de oamenii săi, de
cei care transpun oportunităţile în realitate. La începtul anului
2013, Straco număra o echipa de 633 muncitori, şefi de echipă,
specialişti, manageri.
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Angajaţi Straco în 2013
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Straco avea nevoie de o
soluţie integrată şi centrată
pe proiecte
Proiectele de construcţii la scara mare sunt complexe şi riscante.
O platformă integrata ce sprijina un întreg ciclu ajută operaţiunile,
ingineria şi construcţiile să evite riscul şi să rămănă competitive.
Marjele reduse, competiţia intensă şi cererile de grăbire a finalizării
măresc riscurile şi pun presiune pe companiile de construcţii.
În acelaşi timp gestiunea cashflow-ului este crucială unei creşteri de
succes.
Pentru a-şi îmbunătăţi zona operaţională compania Straco avea
nevoie de o soluţie integrată şi centrată pe proiecte – una care să le
ofere vizibilitatea la nivel de proiect şi care să permită eficienţa
proiectelor pentru a maximiza productivitatea, diminua depăşirile de
costuri şi care să ofere randamente sustenabile pe activele de
exploatare.

Implementarea SAP ERP Best Practices a fost subordonată contolului
la nivel de lucrare şi la nivel de societăţi, obiective considerate
importante de catre STRACO.
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Diminuarea costurilor cu lucrările şi cu mecanizatele
SAP ERP stă la baza profitabilităţii şi creşterii
afacerii prin facillitarea unor pârghii într-o
întreprindere integrată pentru a spori
productivitatea resurselor, atenuarea riscurilor
și a furniza servicii complete ciclului de viață al
construcțiilor.
Integrarea soluţiilor SAP în cadrul companiei
Straco reprezintă o decizie strategică, care să
aducă plus valoare şi care să standardizeze
activitatea acestora la nivelul practicilor utilizate
de cei mai importanţi jucători internaţionali din
domeniile de activitate specifice.

Prioritar pentru STRACO a fost şi
creşterea marjei de profit obiectiv
garantat prin utilizarea acestei soluţii.
Totodata SAP ERP ofera posibilitatea
urmăririi stadiului real al proiectelor
precum şi totodată a evoluţiei istorice
ale acestora. Printr-un control al
stocurilor de materiale oferit de SAP
ERP se obţine o diminuare a
pierderilor din gestiune.

Punctual STRACO a ales acesta solutie întrucât
le oferă o serie de beneficii punctuale specifice
domeniului construcţiilor. În primul rând SAP
ERP facilitează diminuarea costurilor cu lucrările
precum şi a costurilor cu mecanizatele.

“Am ales SAP si Fair Value intrucat, data fiind creşterea rapida a afacerii în ultimi ani, era
deosebit de important să alegem un partener cu o reputaţie puternică şi un palmeras de
implementări în domeniu.”
Ioana Neacsu/ Managementul schimbării,Straco
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A avut loc reorganizarea priorităţilor la
nivel de societate
Implementarea SAP Best Practices a condus la o serie de modificări în modul de
lucru şi procesele interne din cadrul societăţilor STRACO, astfel încât obiectivele
de proiect au putut fi atinse.
Principala provocare a proiectului de implementare a soluţiilor SAP a fost
reorganizarea priorităţilor la nivel de societate. Mecanizarea, şantierele, staţiile si
esaloanele au devenit centre de profit.
La modelarea proceselor operaţionale, reprezentanţii companiei, împreună cu
specialiştii Fair Value, au instrumentat introducerea pontajului la nivel de numar
de marca.
Mai mult, planificarea stadiului fizic si a marjei de profit pe proiect, a veniturilor
si a cheltuielilor s-a realizat după cele mai bune practici la nivel internaţional,
astfel încât, în prezent, compania îşi derulează operaţiunile la cele mai înalte
standarde de performanţă şi calitate, beneficiind in acelasi timp si de o baza de
date unică, centralizată (furnizori, clienţi, materiale, manopera, utilaje).
Totodata in urma implementarii solutiei SAP acum compania beneficiaza de
trasabilitate a proiectului la nivel de activitate.
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SAP ERP Best Practices pentru Construcţii
SAP ERP Best Practices pentru Construcţii a fost proiectat pentru
companiile care doresc o implementare facilă şi rapidă. Focusul
acestei soluţii este pe companiile care operează o parte
substanţială din proiecte folosind proria forţă de muncă.
Executivii Straco au optat pentru implementarea soluţiei SAP®
ERP pentru a eficientiza procesele şi a dispune de pachete de
suport pentru principalele zone ale afacerii.
Pachetele de suport SAP ERP sunt adresate zonelor financiare, in
gestiunea cashflow-ului, zonei de controlling, in apropizionarea si
gestiunea stocurilor si in vanzari. Solutia asigura in acelasi timp si
pachete pentru gestiunea lucrarilor, productiei si a mecanizatelor.
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“Soluţia SAP a permis eficientizarea proceselor şi a oferit managerilor de proiect date
actuale, exacte şi de încredere în timp real.
Aceste îmbunătăţiri erau cruciale în genul acesta de afacere.”
Mihaela Radulescu – Manager de proiect Fair Value
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Straco beneficiază de trasabilitatea
proiectului la nivel de activitate.
În urma implementării SAP ERP acum STRACO beneficiază
acum de cele mai avansate funcţionalităţi de control în timp
real a lucrărilor şi a costurilor la nivel de societăţi.
Cel mai mare beneficiu înregistrat de companie în urma
implementării soluţiilor SAP îl reprezintă trasabilitatea completă
la nivel de lucrare si la nivel de cost al societăţilor.
Implementarea acestei solutii obliga in acelasi timp la un mod
de lucru organizat in toate departamentele companiei.
Rentabilizarea afacerii este acum posibilă prin controlul sporit
din partea managementului pe care il ofera utilizarea acestei
solutii. In acelasi timp solutia face ca informatiile sa fie
disponibile in timp real intr-un singur loc.
De asemenea, automatizarea contabilitatii si asigurarea
legalitatii operatiunilor contabile se numără printre beneficiile
înregistrate de Straco în urma implementării solutiei SAP.
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Următorul pas este SAP
Business Inteligence
În momentul de faţă compania a trecut în etapa în
care poate să dezvolte şi mai mult zona de raportare
managerială.
În prima etapa, prin implementarea sistemului SAP
ERP, s-a asigurat că procesele de business au
consistenţă şi că datele obţinute sunt corecte şi pot
constitui baza unei raportări manageriale avansate.
În acest sens, urmatorul pas este către soluţia SAP
Business Inteligence în vederea obţinerii de
rapoarte, dashboard-uri care să asigure informaţia în
timp real, rapid şi în baza carora se va putea acţiona
eficient.

Fair Value este cel mai dinamic partener SAP România
În cadrul parteneriatului cu SAP, Fair Value implementează și
dezvoltă soluţii SAP ERP ( FI/CO/AA/MM/SD/PP/CS/PS/EWM/HR),
SAP CRM/SAP WEB CHANNEL, BusinessObjects,SAP HANA, SAP
MOBILITY pentru clienţii săi.
Fair Value este un integrator exclusiv de aplicaţii SAP, având în
portofoliu peste 40% din implementările de SAP in domeniul
companiilor private din Romania, la companii românești și
internaţionale din domeniile distribuţie, producţie, construcţii,
servicii.
Compania este certificată ISO 9001 în furnizare de consultanţă și
programe informatice.
În 2007, Fair Value a fost desemnat partenerul SAP cel mai
important din Europa Centrală și de Est, ca urmare a rezultatelor
obţinute în implementarea soluţiei SAP All in One.
De altfel, compania este primul partener SAP care a atins nivelul
SAP Gold Partner, statut mentinut neintrerupt pana astazi.

Despre SAP
Compania SAP este liderul mondial în furnizarea de soluţii
informatice pentru afaceri. SAP a folosit bogata sa experienţă
pentru a oferi o gamă completă de soluţii care vin în
întâmpinarea tuturor aspectelor de afaceri.
Prin utilizarea soluţiilor SAP, organizaţii de toate dimensiunile –
inclusiv companiile mici şi cele mijlocii – îşi reduc costurile, îşi
îmbunătăţesc performanţa şi câstigă agilitatea necesară pentru
a se putea adapta schimbărilor dinmediul de afaceri.

Soluţiile SAP sunt soluţii specifice, adaptate domeniului de
afaceri al companiei dumneavoastră, şi nu soluţii generale;
soluţii integrate care furnizează funcţionalităţi complete, şi nu
aplicaţii parţiale; soluţii uşor de implementat şi de administrat,
care pot fi extinse odată cu dezvoltarea companiei.
Soluţiile SAP încorporează experienţa de peste trei decenii şi
expertiza dobândită de SAP prin integrarea modelelor de afaceri
ale celor mai de succes companii din lume.
www.sap.ro

www.fairvalue.ro

