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1 Profil companie

IT Genetics a dezvoltat şi implementat  cu succes o serie de soluţii  software destinate companiilor care
întâmpinau dificultăţi în gestionarea bunurilor, a forţei de vânzări, a gestionării depozitelor şi a identificării
bunurilor din cadrul companiei.  IT Genetics  continuu îşi îmbunătăţeşte produsele sale şi dezvoltă altele
noi pentru a ajuta companiile să se dezvolte şi pentru a avea o strictă gestionare a resurselor.  Credem
că  IT  Genetics  va  continua  să  ofere  o  gamă  largă  şi  avantajoasă  de  soluţii  nu  numai  bazate  pe
tehnologiile avansate,  dar şi pe securitatea soluţiilor,  a  costurilor  cât  mai  reduse  şi  nu  în  ultimul  rând
conform cerinţelor clienţilor no tri.

Compania  îşi  desfăşoară  activitatea  în  Bucureşti,  cunoscută  ca  furnizor  serios  de  soluţii  AIDC  în
România şi în străinătate.  Printre produsele oferite de noi enumerăm: soluţii  de generare a codurilor de
bare,  design  etichete  şi  carduri,  componente  pentru  generarea  codurilor  de  bare  special  dezvoltate
pentru  companiile  care  au  ca  activitate  dezvoltarea  de  software,  soluţii  complete  de  gestionare  a
depozitelor,  de  inventariere  a  bunurilor  din  cadrul  companiilor,  de  urmărire  a  produselor  în  teren  şi  a
mişcărilor acestora, soluţii  de automatizare a forţei de vânzări şi soluţii  de identificare a persoanelor pe
baza de carduri sau amprentă digitală.  Suntem specializaţi în soluţii  de imprimare a  codurilor  de  bare,
soluţii  de  colectare  a  datelor  pe  baza  codurilor  de  bare,  soluţii  OCR/ICR/OMR/MICR.  Ca  atare  ne
adresăm tuturor companiilor, fie mici, medii sau mari corporaţii.  Soluţiile noastre sunt  însoţite de servicii
profesionale de suport, asistenţă la sediul clientului şi servicii de training. Totodată pentru fiecare soluţie,
IT Genetics va oferi versiuni noi şi modificate pe baza cerinţelor fiecărui client.

Viziunea IT Genetics  este de a furniza soluţii  AIDC de  înaltă  calitate,  produse  şi  servicii  noi  axate  pe
acurateţe şi viteză de operare. Soluţiile noastre ajută clienţii  să devină lideri în sectorul lor de activitate.
Algoritmii  din  soluţiile  noastre  software  împreună  cu  echipamente  hardware  optimizate,  realizează  un
sistem cost-eficienţă performant pentru clienţii no tri. Utilizăm ultimele standarde AIDC pentru realizarea
de  soluţii  de  înaltă  performan ă.  Suntem  axa i  în  ajutarea  clienţilor  să-şi  dezvolte  propriul  sistem
informaţional al soluţiilor ce se implementează şi pentru o actualizare a lor în viitor.

Credem  că  legătura  dintre  client  şi  soluţiile  IT Genetics  sunt  foarte  importante,  de  aceea  căutăm  să
furnizăm soluţii ce înglobează tehnologii de ultimă oră pentru a permite clienţilor noştri  să beneficieze de
ultimele tehnologii implementate în soluţiile IT Genetics.
Suport tehnic

Pentru  a  ajuta  companiile  să  folosească  la  maxim  soluţiile  noastre  şi  pentru  a  remedia  eventualele
disfuncţionalităţi, IT Genetics oferă suport tehnic online non-stop, iar pe baza contractelor de suport  post
garanţie şi între inere, IT Genetics oferă suport tehnic la sediul clientului sau telefonic.

1.1 Lucruri ce fac diferen a

Cu atât de multe soluţii pe piaţă, vă întrebaţi inevitabil  - "De ce ar trebui să aleg IT Genetics? Care este
diferenţa?  De  ce  ar  fi  mai  buni?”  Sunt  întrebări  dificile  şi  este  greu  să  fii  imparţial  atunci  când  să  te
prezinţi.

Respect

Ascultăm cerinţele clienţilor noştri.  Luăm în considerare nevoile dvs.  şi ne aplecăm asupra lor pentru a
da  valoare  nevoilor  dvs.  Considerăm  clienţii  noştri  ca  pe  nişte  prieteni  şi-i  tratăm  cu  prietenie  -  cu
respect, onestitate, înţelegere şi cu dorinţa reală de a-i ajuta.

Precizie
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Oferim soluţii  software sofisticate şi ştim cât  de important  este să obţineţi răspunsuri de calitate  de  la
oameni  ce  au  pregătire  în  domeniu.  Problemele  de  suport  la  IT  Genetics  sunt  gestionate  de  către
membrii cu experienţă ai echipei, ce includ toţi membri care au construit produsele pe care le utilizaţi. Ei
vor răspunde întrebărilor dumneavoastră  cu  precizie  şi  vă  vor  ajuta  să  rezolvaţi  problemele  cu  care  vă
confruntaţi.

Lider

Excelenţa în muncă a fost  cea mai  puternică  motivaţie.  Nu  vom  fi  niciodată  mulţumiţi  dacă  nu  putem
oferi  cele  mai  bune  produse  de  pe  piaţă  -  produse  cu  performanţe  de  neegalat,  caracteristici,
personalizare şi fiabilitate - produse care vă vor face un erou în munca dvs. de zi cu zi.

Orientare către client

Contaţi pe inginerii  noştri,  pe tehnicienii  şi managerii  de clienţi pentru a  aborda  cu  uşurinţă  provocările
operaţionale cu care vă confruntaţi în fiecare zi.

Viteză

Cu fiecare lansare veţi găsi produse noi şi caracteristici noi cu resurse şi documentaţii îmbunătăţite.  Veţi
găsi îmbunătăţiri constante în toate liniile de produse.

Expertiză

Prin integrarea de soluţii de coduri de bare, RFID şi de colectare a datelor WiFi, clienţii noştri au ajuns la
creşterea eficienţei atât de pe teren, cât şi din back office.

Simplitate

Oferim o modalitate simplă de acordare a licenţelor,  astfel încât  să nu pierdeţi timp preţios  luptându-vă
cu  activările  obscure  şi  temându-vă  că  produsul  dvs.  s-ar  putea  să  fie  stricat  din  cauza  licenţierii
ingenioase. Credem în păstrarea lucrurilor simple şi ne concentrăm pe livrarea de soluţii  software solide,
mai degrabă decât pe modalităţi de licenţiere solide.

1.2 Clien i principali

De la instituţii  guvernamentale până  la  giganţi  industriali,  clienţii  IT Genetics  au  nevoie  de  eficienţă  şi
automatizare a operaţiunilor, operaţii care să fie uşor de folosit şi rapide. Noi, prin soluţiile noastre venim
în  sprijinul  companiilor  care  au  nevoie  de  soluţii  complexe,  uşor  de  folosit  şi  care  pun  accent  pe
utilizarea vizuală şi o reprezentare cât mai uşoară de înţeles.

Clienţii IT Genetics provin din diverse sectoare cum ar fi: transport, construcţii, operatori de trafic  naval şi
aerian,  instituţii  publice locale sau guvernamentale,  constructori de nave,  producători  de  bunuri  de  larg
consum, telecomunicaţii şi transmisii de date şi agenţii militare. Cu o activitate la nivel mondial clienţii  IT
Genetics fac lumea mai sigură şi mai atractivă prin produsele cărora le dau utilitate prin soluţiile noastre.

Baza noastră de cunoştinţe şi personalul calificat  este pregătit  în orice  moment  să  rezolve  rapid  orice
probleme  apărute  în  soluţiile  implementate.  În  continuare  sunt  prezentate  cele  mai  notabile  soluţii
instalate în mod direct  de  IT Genetics  sau  de  parteneri.  Soluţiile  ce  au  clauze  de  confidenţialitate  nu
sunt făcute publice.
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2 Solu ie WMS

IT Genetics  propune o nouă direcţie în abordarea provocărilor care apar zi de zi în viaţa unei  companii.
Este  vorba  despre  IT  Genetics  Warehouse,  o  soluţie  capabilă  să  răspundă  nevoilor  specifice  de
inventariere a bunurilor din cadrul companiilor.

IT  Genetics  Warehouse  este  o  soluţie  de  automatizare  a  operaţiei  de  inventariere  articole,  folosind
tehnologia codurilor de bare. Soluţia este destinată atât companiilor mari care au un număr foarte ridicat
de articole în patrimoniu, cât şi companiilor mai mici cu numai câteva mii de articole. 

IT Genetics  Warehouse gestionează stocurile şi mişcările de produse dintr-un depozit  folosind codurile
de  bare,  RFID,  Pick  by  Voice,  Put  by  Voice,  Pick  by  Light,  Put  by  Light  şi  echipamente  mobile  de
scanat   i  culegere date  în  teren.  Aplicaţia  poate  fi  utilizată  în  companii  din  orice  domeniu:  producţie,
transporturi şi logistică, desfacere, telecomunicaţii, sectorul guvernamental, sănătate, ş.a.m.d.

Soluţie adaptabilă, se bazează pe cele mai noi reguli comerciale şi tehnici de proiectare a scenariilor,  şi
foloseşte un mecanism excelent  de personalizare,  care generează o interfaţă cu utilizatorul foarte uşor
de folosit.  Este  realmente  un  software  multilingv,  care  permite  fiecărui  utilizator  să  ruleze  aplicaţia  în
propria  sa  limbă.  A  fost  conceput  de  la  bun  început  pentru  a  suporta  în  timp  real  toate  activităţile
solicitante de execuţie, pentru volume mari de tranzacţii (întreprinderi mari şi mijlocii, cu locaţii multiple).

2.1 Generalită i

Pentru  a  fi  adaptată  cât  mai  bine  nevoilor  oricărei  companii  cu  activităţi  de  logistică,  soluţia  este
proiectată modular:

IT Genetics Management Module - sistem de management a bunurilor din patrimoniu
IT Genetics Printing Module - sistem de etichetare
IT Genetics Warehouse Module - sistem de inventariere şi planificare a inventarelor
IT Genetics Import/Export Module - sistem de import/export date

Printre avantajele funcţionalităţilor soluţiei se numără:
numar nelimitat de atribute logistice (articol, descriere, locaţie, departament, uzură, etc.)
reguli sofisticate de business (recepţie, mutare, împrumut, casare, etc.)
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arhictectură în timp real: server specializat de comunicare RF şi batch
număr  nelimitat  de  tipuri  de  ierarhie  pe  articol  (ex:  dulap,  sertar)  şi  ierarhii  multiple  pe  articol  plus
unităţi multiple de măsurare pe articol

Printre avantajele acestei soluţii putem enumera:
sporirea corectitudinii inventarului
posibilitate de urmărire integrală a articolelor de la data recepţiei până la casarea lor
decizii fundamentate prin planificarea inventarelor
reducerea costurilor alocate inventarierii cu 50%
reducerea timpilor alocaţi inventarierii
urmărirea cu acurateţe a articolelor
o evidenţă mult mai strictă a articolelor
urmărirea gradului de uzură a articolelor
luarea deciziilor asupra casării în funcţie de starea constantă pe teren
generarea de rapoarte pentru diferenţele constatate
localizarea exactă a oricărui articol
beneficiază de interfeţe facile şi  rapide  cu  sistemele  de  contabilitate,  ERP   i  MRP  prin  modulul  de
import/export

IT Genetics Warehouse rulează pe o platformă hardware compusă din staţii de lucru şi terminale mobile.
Arhitectura software este alcătuită din modulul Front-Office (parte din soluţie ce  rulează  pe  terminalele
mobile) şi modului Back-Office (parte din soluţie  ce  rulează  pe  staţiile  de  lucru)  şi  un  motor  SQL-OO
pentru baza de date.

2.2 Nomenclatoare

- lista partenerilor (clienti si furnizori) cu optiuni de adaugare,  modificare,  stergere,  export  si  import  din
Excel
- lista unitatilor de masura cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel
- lista cotelor tva cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel
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- lista tipurilor de parteneri cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel
- lista puncte de lucru cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel; 
- lista gestiuni/depozite cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel; 
- lista locatiilor cu optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel
- lista operatori  cu  optiuni  de  adaugare,  modificare,  stergere,  export  si  import  din  Excel  si  optiuni  de
stabilire drepturi de acces in aplicatie

2.2.1 Produse

- lista produse (cod intern, denumire, cod de bare, um, pret de cumparare pret  de vanzare,  tip articol) cu
optiuni de adaugare, modificare, stergere, export si import din Excel
-  lista  tipurilor  de  articole  (marfuri,  consumabile,  materii  prime)  cu  optiuni  de  adaugare,  modificare,
stergere, export si import din Excel

2.2.2 Produse compuse / kit-uri

Un produs compus este un produs format  din cel pu in două produse,  fiecare produs având propriul cod
de identificare. Mi carea unui produs compus (intrare,  ie ire,  transfer) va avea ca efect  mi carea tuturor
produselor componente.

ex:  un  automat  de  cafea  va  avea  asociate  piesele  componente  (util  in  cazul  efectuarii  de  service  si
mentenanta si a inlocuirii a pieselor defecte sau uzate)

Op iunile generale ale unui produs compus vor fi  adăugarea unui produs  compus   i  a  con inutului  său,
modificarea,  tergerea unui produs compus, precum  i op iuni de export  i tipărire.

2.3 Recep ie

Receptia  marfurilor  in  depozit  se  face  pe  baza  comenzilor  de  aprovizionare  inregistrate  in  sistem,
acestea fiind comparate cu avizele de  livrare  primite  de  la  furnizori.  Marfurile  sunt  scanate  cu  ajutorul
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unui terminal mobil,  iar eventualele diferente aparute intre comanda  si  aviz  sunt  inregistrate  in  sistem.
Ulterior, este actualizata cantitatea de pe comanda, iar aceasta este trimisa catre sistem pentru a putea
fi emise documentele ulterioare.

La receptie, sistemul poate efectua si paletizarea marfii,  urmata de etichetarea corespunzatoare unitatii
de stoc dorite:  bucata,  cutie,  palet  etc.  Depozitarea se poate face pe baza sugestiilor din sistem, care
poate calcula in functie de anumite date de intrare care este modalitatea optima de asezare sau poate
ramane la alegerea celui care receptioneaza marfa.

Intrari prin validare dispozitii de intrare
documentele de intrare se vor introduce in aplicatie prin selectie  furnizor,  introducere  serie  si  numar
document de receptie, data receptiei, precum si produsele receptionate si in ce cantitati
in acest moment cantitatile nu vor fi alocate fizic in locatii
se va tipari dispozitia de intrare care va contine un cod de bare care va identifica unic receptia
optional se vor genera etichete cu coduri de bare pentru produsele receptionate, fiecare cod de bare va
fi unic si va trebui lipit pe produsul de care apartine
dispozitia de intrare va fi validata folosind terminale portabile
folosind  terminalul  portabil  se  va  scana  codul  de  bare  de  pe  dispozitia  de  intrare  si  se  vor  valida
cantitatile una cate una sau manual prin scanarea codului de bare lipit pe produs
se va alege locatia de depozitare pentru fiecare cantitate si produs receptionat
se va efectua validarea dispozitiei de intrare si se va actualiza stocul pe locatii

Intrari manuale - doar folosind terminalul portabil
se alege furnizorul de la care se receptioneaza marfa
se introduce seria si numarul documentului de receptie, precum si data documentului de receptie
se vor scana produsele receptionate si se vor aloca in locatii
se va efectua validarea receptiei si actualizarea stocului pe locatii
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2.3.1 Retur

Similar  receptiei  de  marfuri  se  gestioneaza  si  retururile,  cu  diferenta  ca  acestea  sunt  legate  de
comenzile de client,  nu de cele de  aprovizionare.  Sistemul  permite  urmarirea  trasabilitatii  retururilor  si
identificarea facila a marfurilor in cadrul procesului de receptie. Mai mult, acestora le poate fi atasat si un
motiv de retur, pentru ca ulterior sa fie luate masurile potrivite: returnare la furnizor, reexpediere la adresa
corecta, inlocuire etc.

Returnare manuala din aplicatia BackOffice
se va alege persoana de la care se face returnarea
se vor scana/introduce produsele returnare
la validare se va tipari un proces-verbal de returnare in 2 exemplare

Returnare folosind terminalul portabil
se va alege persoana de la care se face returnarea
se va scana codul de bare de pe produsul returnat
la finalizarea returului se va tipari un proces-verbal de returnare in 2 exemplare

2.3.2 Controlul calităţii

In  urma  controalelor  facute  asupra  marfurilor,  gestionarii  sunt  autorizati  sa  blocheze  anumite  loturi,
putand  inregistra  si  motivul  blocarii:  carantina,  neconforma,  rezervata  pentru  inspectie  etc,  sau  sa
deblocheze loturile pentru diferite procese precum livrare sau productie.

2.4 Livrare

Picking-ul este activitatea de  colectare  a  marfurilor  din  depozit.  Cel  care  efectueaza  picking-ul  poarta
denumirea  de  picker.  El  poate  executa  aceasta  activitate  cu  ajutorul  unui  terminal  mobil  conectat  la
sistem sau pe baza unei liste de picking.

Procesul de picking se poate face in 2 moduri:

Pe baza listelor de picking generate de sistem
Pick-by-Order – comanda cu comanda
Group (sau Batch) Picking – picking consolidat
Zone Picking – picking pe zona
Multiple – Order – Picking – a mai multor comenzi
Pick & Pack – preluare si impachetare
Pick2Container – trimitere la containter

Pe baza comenzilor de livrare
Pick-by-Order – comanda cu comanda
Group (sau Batch) Picking – picking consolidat
Pick & Pack
Pick2Container
Blank – Order – Picking

Iesiri prin validare documente de iesire
documentele de intrare se vor introduce in aplicatie prin alegerea clientului si a produselor ce urmeaza
sa iasa din gestiuni/locatii si cantitatile aferente
pentru fiecare produse se va afisa pretul la care se va aplica cota de discount a clientului (daca exista)
se va tipari dispozitia de iesire care va contine un cod de  bare  care  va  identifia  unic  documentul  de
iesire (dispozitia de iesire)



Solu ie WMS 13

© 2018 IT Genetics

folosind terminalul portabil se va scana codul de bare ce identifica unic  documentul de iesire si se vor
valida cantitatile si produsele ce vor iesi din locatii
se va valida dispozitia de iesire si se va actualiza stocul pe locatii

Iesiri manuale - doar folosind terminalul portabil
se alege clientul caruia i se face livrarea
se vor scana produsele ce vor fi livrate si locatia din care vor iesi
se va efectua validarea livrarii si actualizarea stocului pe locatii

Odata ce marfurile sunt  impachetate,  sistemul genereaza liste de impachetare  sau  etichete  de  livrare.
Impachetarea se poate face in timpul sau dupa efectuarea procesului de picking. Incarcarea marfurilor se
face cu ajutorul unui dispozitiv de scanare, soferii putand ulterior identifica rapid marfa pe care trebuie sa
o livreze. Totodata, pot fi  urmarite cu usurinta retururile si poate fi  urmarita trasabilitatea marfurilor pana
la client.

2.4.1 Comenzi

Sistemul identifica si aloca stocul fiecarei comenzi.  Metodele de alocare a stocului pot  fi  cele standard
sau specificate de utilizator.  Poate aloca marfa dintr-o locatie specifica,  sau fara sa precizeze locul.  O
comanda de client  poate fi  impartita in mai multe comenzi de expeditie si pot  fi  generate  back-orders.
Totodata,  sistemul este capabil sa gaseasca produse inlocuitoare sau sa identifice componentele  unui
kit.  Pe baza unor criterii,  cum ar fi  localizarea sau modul de impachetare,  sistemul poate oferi metode
de optimizare a picking-ului sau a reaprovizionarii.

2.4.2 Reaprovizionare

Procedura de reaprovizionare permite generarea automata a comenzilor de aprovizionare in baza
comenzilor de livrare sau permite stabilirea unor stocuri minime de produse.

Reaprovizionarea poate fi de 2 feluri:
On time: se incepe odata cu picking-ul. Pentru produsele care nu au stoc suficient se genereaza task-
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uri de reaprovizionare
Off time: nu este legat de procesul de picking ci se face pe baza necesarului calculat

2.5 Inventar

Inainte de inceperea inventarierii, sunt generate listele de inventar. Procesul este gestionat si monitorizat
de sistem, asigurandu-se acuratetea intregului proces.

Inventariere
inainte de a efectua un inventar, in aplicatia backoffice va trebui sa se deschida un inventar
inventarul va putea fi deschis pe anumite locatii sau general pe toate locatiile
dupa  deschiderea  inventarului  folosind  terminalul  portabil  se  va  efectua  inventarierea  produselor  in
locatii;  se  va  scana/alege  locatia  in  care  se  efectueaza  inventarul,  iar  apoi  se  vor  scana  toate
produsele din locatia respectiva. Se va repeta operatiunea pana la finalizarea inventarului
dupa incheierea inventarului in aplicatia backoffice se va afisa raportul de inventar si se va opta pentru
actualizarea  stocului  scriptic  cu  cel  fizic  rezultat  in  urma  inventarului.  In  functie  de  plusurile  si
minusurile la inventar se vor genera automat note de reglare a inventarului (de intrare si de iesire  din
stoc, in functie de caz)
la finalizarea inventarului va trebui inchis documentul de inventar

Inventariere continut produse compuse
la inventarierea unui produs compus vor trebui inventariate/scanate si produsele componente

ex. daca se scaneaza un aparat, atunci vor trebui scanate toate piesele componente

2.6 Transfer

Activitatile interne in cadrul depozitului se refera la transferul marfurilor intre diferite locatii,  care poate fi
initiat  de  sistem  sau  direct  de  catre  utilizator  si  la  personalul  autorizat  care  se  ocupa  de  corectiile
asupra stocurilor.
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Transfer intre locatii/gestiuni
in aplicatia backoffice se va crea documentul de transfer intre locatii  specificand locatia sursa,  locatia
destinatie si produsele ce vor fi transferate si cantitatile ce trebuie transferate
se va tipari dispozitia de transfer cu un cod de bare ce va identifica unic documentul de transfer
folosind un terminal portabil  se va scana codul de bare de pe documentul de transfer,  iar apoi se vor
valida produsele si canitatile ce trebuie transferate prin scanarea codurilor de bare asociate produselor
ce se transfera sau manual
se va efectua validarea intregului document de transfer si se va actualiza stocul pe locatii

Transfer manual - doar folosind terminalul portabil
in terminalul portabil se va alege locatia sursa si locatia destinatie
se vor scana si valida cantitatile si produsele ce vor fi transferate
se va efectua validarea transferurilor si se va actualiza stocul pe locatii

2.7 Împrumut

Imprumut/Transfer in gestiunea unei persoane
documentele  de  imprumut  se  vor  introduce  in  aplicatie  prin  alegerea  clientului  si  a  produselor  ce
urmeaza sa iasa si cantitatile aferente si se va stabili data la care ele vor trebui returnate
se va tipari dispozitia de imprumut care va contine un cod de bare care va identifia unic  documentul de
imprumut (dispozitia de imprumut )
folosind terminalul portabil se va scana codul de bare ce identifica unic  documentul de iesire si se vor
valida cantitatile si produsele ce vor fi imprumutate
se va valida dispozitia de imprumut si se va actualiza stocul
la validare se va tipari un proces-verbal de imprumut/dare in gestiune in 2 exemplare

Imprumut/Transfer in gestiunea unei persoane folosind doar terminalul portabil
se alege persoana caruia i se face imprumutul/darea in gestiune
se vor scana produsele ce vor fi imprumutate/date in gestiune si se va stabili data la care ele vor trebui
returnate
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se va efectua validarea imprumutului/darii in gestiune si actualizarea stocului

2.8 Cerin e tehnice

Pentru a rula in conditii corespunzatoare, sistemul nevoie sa fie instalat intr-o retea de calculatoare de
tip LAN si WLAN (asigurand comunicatia cu diverse echipamente mobile) si care sa aiba anumite
cerinte tehnice minime.

Cerinte minime
terminal portabil cu Windows Mobile/Embedded/CE si cu WiFi/3G
comunicatia intre terminal si aplicatia backoffice se va face prin WiFi/3G
PC cu Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 pentru rularea aplicatiei
.NET Framework 3.5 SP1
imprimanta de etichete in rola



Training 
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3 Training

Afacerile evoluează odată cu dezvoltarea abilită ilor  i  expertizei celei mai importante resurse pe care o
de in:  angaja ii.  IT  Genetics  asigură  servicii  de  training  utilizatorilor  exper i,  cheie   i  finali,  pentru  o
exploatare optimă a solu iilor software.  Instruirea îmbină atât  partea teoretică (concepte utilizate,  modul
de  realizare  a  opera iilor,  rezultatele  ce  pot  fi  ob inute  cu  ajutorul  sistemelor  software),  cât   i  partea
practică,  ce  presupune  utilizarea  efectivă  a  sistemului.  Modul  de  desfă urare  a  cursurilor  de  instruire
poate  fi  ajustat   i  construit  de  comun  acord  cu  personalul  organiza iei,  în  func ie  de  zonele  în  care
utilizatorii consideră că au nevoie de instructaj suplimentar. 

Planul de training a utilizatorilor va fi întocmit de către managerul echipei de implementare,  în colaborare
cu echipa de instructori  i în final discutat  i aprobat cu reprezentantul coordonator al beneficiarului.

Pentru  companiile  care  adoptă  noi  tehnologii  sau  solu ii  AIDC  de  ultimă  oră,  esen ial  este  instruirea
personalului pentru utilizarea la maxim al solu iilor.  Instruirea personalului permite pe lângă utilizarea la
maxim  al  solu iilor  noastre   i  a  în elegerii  modului  de  func ionare  a  lor   i  a  nevoilor  ulterioare  ale
companiei.  Capacitatea noastră de a oferi cele mai bune servicii  de training  i  instruire este bazată  pe
dezvoltarea  i men inerea unei strânse rela ii cu clien ii. Comunicarea este elementul cheie care ne ajută
să  dezvoltăm  programele  de  training  în  func ie  de  profilul  fiecărui  utilizator.  Ascultăm  nevoile  clien ilor
no tri   i  livrăm,  prin  intermediul  consultan ilor  IT  Genetics,  servicii  profesionale  care  să  vină  în
întâmpinarea nevoilor de instruire ale resursei umane  i care să îi maximizeze poten ialul.

IT  Genetics  este  total  dedicată  implementării  cu  succes  ale  solu iilor  noastre  pentru  fiecare  client.
Fiecare client este foarte important.  Nu  inem cont  de mărimea proiectului când e vorba de prestigiul IT
Genetics  i instruirea personalului.

Implementarea aplicaţiilor software va include,  alături de instalarea aplicaţiilor,  întelegerea funcţionalităţii
acestora de către viitorii utilizatori, astfel încât noile soluţii software să-şi dovedească eficienţa în cel mai
scurt timp. Această etapă constă în prezentarea tuturor funcţionalităţilor existente în sistem cu insistare
asupra celor care se vor folosi de către client.  Scopul acestei etape este de  acomodare  a  utilizatorilor
finali cu modul de funcţionare şi cerinţele sistemului.

În  acest  sens,  putem  organiza  sesiuni  de  training  în  cadrul  companiei  dumneavoastră.  Mai  jos  găsi i
tipurile  de  training   i  costurile  pentru  traning.  Deplasarea  la  sediul  companiei  dumneavoastră  pentru
sesiunile de training este gratuit  pentru zona Bucureşti-Ilfov.  Pentru alte localităţi  din  România  sau  din
străinătate se vor factura separat costurile deplasării  i cazării.
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4 Suport tehnic

IT Genetics oferă suport tehnic gratuit tuturor clien ilor prin intermediul e-mailului şi serviciile IT Genetics
de asistenţă online. Pentru a vorbi cu un operator de suport tehnic trebuie să aveţi un contract de suport
valabil. Pentru a ajuta companiile să folosească la maxim soluţiile noastre şi pentru a remedia
eventualele disfuncţionalităţi, IT Genetics oferă suport tehnic online non-stop, iar pe baza contractelor de
suport post garanţie şi mentenanţă, IT Genetics oferă suport tehnic la sediul clientului sau telefonic.

La achiziţionarea oricărui pachet software, IT Genetics oferă servicii specializate de suport tehnic, în
mod gratuit, o perioadă de timp determinată, pe perioada implementării acestora. Serviciile de întreţinere
post implementare sunt oferite prin intermediul unor abonamente (contracte de asistenţă) şi se referă în
principal la următoarele activităţi:

Asistenţă tehnică telefonică, număr nelimitat de apeluri;
Asistenţă tehnică la distanţă sau prin e-mail;
Asistenţă tehnică de specialitate, la sediul utilizatorului (gratuit pentru zona Bucureşti-Ilfov).  Pentru
alte localităţi din România sau din străinătate se va factura separat costul deplasării echipei de
intervenţie în funcţie de distanţa parcursă.
Intervenţie la sediul beneficiarului în cel mai scurt timp de la solicitare (pentru situaţiile în care
deplasarea este absolut necesară);
Actualizări gratuite ale produselor software pe durata perioadei contractuale (versiuni noi sau
rezolvarea unor incidente semnalate);
Depanarea la distanţă prin internet se va realiza printr-un software agreat de ambele părti (aveţi nevoie
de o conexiune la internet.);
Asistenţa tehnică de specialitate se referă la utilizarea produselor software achiziţionate.
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