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Abstract: Articolul dat prezintă avantajele şi eficienţa folosirii aplicaţiilor software în 

procesul de lucru a firmelor ce acţionează în domeniul auto. 
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În prezent pe piaţă sunt o mulţime de oferte a aplicaţiilor software destinate în special pentru 

uşurarea gestionării datelor şi a conducerii mai eficiente a firmelor care acţioneaza în domeniul 

auto. 

Aceste programe asigură gestionearea întregului flux de reparaţie a unui automobil de la sosire 

pîna la plecare, eliminand total urmărirea reparaţiei pe comenzi scrise de mâină; deasemenea ele 

asigură consultarea în timp real a stocurilor de materiale şi piese existente în magazii sau depozite. 

Aceste instrumente software permit: 

 Verificarea activităţii service-ului auto, vînzărilor şi stocurilor critice. 

 Creşteterea vitezei de procesare a vânzarilor, mai ales în perioadele de vârf. 

 Modernizarea operaţiunilor de rutină, cât mai puţine greşeli şi cât mai mulţi clienţi 

mulţumiţi. 

 

Datele sunt generate în timp real, astfel Directorul General are actualizate în permanenţă toate 

informaţiile necesare, rapoartele despre activitatea curentă şi rapoartele de analiză a performanţelor 

firmei. 

Ca exemplu de astfel de aplicaţie poate fi luată programa MyManager Automotive Business 

Software.  

Programa dată oferă : 

 managementul stocului de piese auto 

 managementul service-ului auto 

 managementul clienţilor 

 managementul contabilităţii primare 

Acest program este admis ca o unealtă performantă datorită căruia creşte randamentul 

angajaţilor şi pune la dispoziţia managerului toate rapoartele cu ajutorul cărora poate lua imediat 

cele mai bune decizii de administrare a firmei.  

 Conceptul care stă la baza acestei aplicatii este usurinţa utilizării prin automatizarea tuturor 

operaţiunilor astfel încât poate fi folosită cu uşurinţă atât de administratorul firmei cât şi de 

vânzătorul de piese sau şeful de service, utilizatori care nu sunt specialişti în domeniul IT sau 

financiar contabil. 

 

Obţinerea rapidă a rapoartelor de management şi contabilitate primară: 
 profitul realizat din manoperă în service-ul auto 

 profitul realizat din vânzări  

 topul vânzărilor pe mărfuri, pe grupe de marfă sau pe clienţi 

 valoarea mărfurilor vândute 

 realizarile mecanicilor 

 realizarile vânzătorilor 
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 facturile de încasat de la clienţi 

 facturile de plată la furnizori 

 inventarul total cantivativ valoric sau parţial pe o grupă de mărfuri 

 

Avantajele managerului: 

 obţine imediat (5 sec./raport) informaţii cu privire la: 

 valoarea totala a vânzărilor de piese 

 veniturile din service-ul auto 

 valoarea şi cantitatea stocurilor 

 inventarul rapid pe grupe de marfă 

 soldurile clienţilor (inclusiv intârzierile) 

 soldurile furnizorilor (inclusiv intârzierile) 

 ia decizii rapide şi bine documentate 

 are mai mult timp liber 

 

Avantajele vânzătorului: 

 introduce rapid factura de la furnizor (NIR-ul) 

 găseşte usor piesele în stoc 

 informează rapid clientul 

 emite imediat oferta / comanda / factura proforma 

 administrează uşor comenzile 

 tipareşte automat factura fiscală/ bonul de casă 

 

Avantajele şefului de service: 

 stabileşte rapid tarifele şi timpii de reparaţie 

 tipareşte imediat devizul de lucrări 

 urmareşte garanţiile în termen 

 urmareşte uşor istoricul maşinilor reparate 

 

Avantajele contabilului: 
Indiferent de aplicaţia de contabilitate profesională pe care o foloseşte contabilulul, acesta nu 

este nevoit sa mai prelucreze încă odata documentele primite sau documentele emise, deoarece toate 

rapoartele privind activitatea de vânzări piese şi service auto sunt disponibile imediat ce s-a făcut 

închiderea de lună. 

 

Avantajele utilizării aplicaţiei: 

 creşterea profitului din vânzările de piese cu 20% 

 creşterea profitului din vânzările de manoperă cu 15% 

 scăderea cheltuielilor cu 4% 

 controlul deplin al service-ului auto 

 controlul deplin al stocului de piese 

 emiterea automată a documentelor 
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