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Avenir Telecom isi consolideaza activitatea in Romania  

cu ajutorul Microsoft Dynamics NAV 

Despre organizatie 

Avenir Telecom are peste 3000 de angajati, este activa in sase tari (Franta, Marea Britanie, 

Spania, Romania, Portugalia si Bulgaria) si este listata la Bursa din Paris. 

Compania a intrat pe piata locala in 2004 prin achizitia companiei GlobalNet infiintata in 1998, 

primul importator de telefoane mobile din Romania. Ca cifra de afaceri, filiala din Romania reprezinta 

9% din volumul intregului grup si este situata pe locul trei dupa reprezentantele din Franta si Spania. 

Activitatea de baza este comercializarea de telefoane mobile, servicii si accesorii pe trei canale: 

retail, corporate si wholesale. Activitatea de retail in Romania se face prin reteaua Internity si 

GlobalNet, vanzarile corporate se fac printr-o echipa dedicata de 20 de agenti, iar distributia prin 4 

depozite regionale. In Romania compania are peste 500 de angajati. Partenerul principal al Avenir 

Telecom este operatorul Cosmote. De asemenea, Avenir Telecom este unul dintre distribuitorii 

importanti de produse Nokia in Romania. 

 

Situatia initiala 

In cadrul Avenir Telecom se folosea o aplicatie de gestiune, preluata la cumpararea GlobalNet 

unde fusese dezvoltata intern. Aplicatia, numita BMS (Business Management Systems) era intretinuta 

de un departament intern care derula si activitatile de analiza si dezvoltare. Complementar, pentru 

activitatea financiar-contabila se utiliza o aplicatie dedicata dezvoltata de o companie locala. 

In 2006, compania gestiona deja un numar de 70 de magazine si apareau dificultati la transferul 

datelor dintre magazine si sediul central unde se facea consolidarea. 

Mai mult, dupa momentul achizitiei GlobalNet se simtea o lipsa acuta a instrumentelor de raportare 

necesare managerilor, atat la nivel de flexibilitate si rapiditate in obtinere, cat si de consistenta. 

Nemultumiri majore erau si fata de timpul de raspuns al aplicatiei in sediul central. 

In procesul de vanzare de la Avenir Telecom, Q'NET INTERNATIONAL a facut o analiza 

amanuntita a solutiei informatice propuse, pentru a avea siguranta ca poate livra ceea ce clientul avea 

nevoie. Aceasta fusese gandita pentru 10-15 utilizatori si ajunsese sa fie folosita de 40 de persoane. 

Exista posibilitatea extinderii acesteia, insa cheltuieliele induse de acesta dezvoltare nu se justificau. 

Astfel, necesitatea sistemului informatic integrat de gestiune era evidenta. 
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Solutia 

Solutia identificata de managementul Avenir Telecom a constat in schimbarea aplicatiei 

existente cu o aplicatie ERP de generatie noua, adaptata pe specificul companiei, care sa ofere suportul 

necesar dezvoltarii afacerii, si un control ferm al activitatii. 

S-a optat pentru Microsoft Dynamics NAV deoarece in cadrul grupului mai existau si alte 

implementari, iar aplicatia si beneficiile pe care le aducea erau cunoscute. 

Pentru alegerea implementatorului s-a intocmit o lista scurta cu partenerii Microsoft care detineau 

competente specifice si dupa o analiza amanuntita a fost aleasa compania Q'NET INTERNATIONAL 

pentru flexibilitatea aratata in abordarea proiectului si pentru dedicarea echipei. 

           A fost implementata versiunea Dynamics NAV 4.0 cu modulele standard (Comercial, 

Financiar-Contabil, Mijloace fixe, Salarii) pentru care s-au facut numeroase customizari, conform 

cerintelor din documentul de analiza de business. Aplicatia este utilizata in prezent de circa 70 de 

persoane. 

In cadrul grupului Avenir, Romania a fost a treia reprezentanta, dupa cele din Spania si Franta, care a 

implementat Dynamics NAV. 

"A fost un proiect complex datorita customizarilor numeroase." Eugen Cerchez, IT Manager, Avenir Telecom. 

 

Derulare proiect  

Proiectul a inceput in prima jumatate a anului 2006 cu o analiza generica a business-ului 

Avenir Telecom, in urma careia s-a propus o prima varianta. Pe aceasta varianta s-a continuat analiza 

intrandu-se in detalii cu fiecare sef de departament si cu utilizatorii cheie. 

La sugestia Q'NET au fost realizate si unele schimbari la nivelul proceselor interne. Dupa mai 

multe modificari solutia a devenit complet functionala in noiembrie 2007. Proiectul s-a derulat pe o 

perioada mai extinsa deoarece conducerea companiei Avenir a solicitat ca cerintele de particularizare a 

solutiei sa fie definite foarte detaliat, ceea ce a implicat un efort complex de dezvoltare si testare. 

Motivul solicitarii a fost complexitatea activitatii companiei precum si anumite aspecte particulare ale 

business-ului de retail cu telefoane mobile. Mai mult, proiectul pilot realizat in a doua etapa a 

implementarii si care a rulat cu date reale in cateva magazine a fost testat pe o perioada extinsa. 
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"Implementarea Dynamics NAV a inceput cu o analiza pre-sales facuta de catre partenerul Q'NET 

INTERNATIONAL, iar ulterior s-a facut culegerea de cerinte, customizarile si in final un proiect pilot in cateva 

magazine. A fost un proiect complex datorita customizarilor numeroase" Eugen Cerchez, IT Manager, Avenir 

Telecom. 

Aplicatia este utilizata in prezent, in cadrul departamentelor: Financiar-Contabil, Achizitii, 

Logistica si Distributie. 

La nivel de management se foloseste sistemul de raportare al aplicatiei, atat de catre conducerea locala 

, cat si de catre departamentul de audit al grupului. 

Cu exceptia modulului Contabilitate, au fost realizate customizari pentru toate departamentele. 

Printre cele mai importante au fost: customizarea Purchase Order-ului pentru Departamentul Achizitii, 

pe specificul activitatii Avenir, customizarea fluxului documentelor de la primirea comenzii de 

vanzare, pana la livrarea si facturarea ei din depozit si implementarea unui sistem de urmarire a 

produselor dupa codul IMEI (International Mobile Equipment Identity, numar unic de identificare 

alocat oricarui telefon mobil produs la nivel global) pentru departamentul Logistica. Tot la acest 

departament s-a implementat si utilizarea cititoarelor de coduri de bare pentru inventarierea 

produselor. 

In cadrul proiectului, departamentul IT al Avenir Telecom a dezvoltat o interfata de transfer de 

date intre NAV si BMS, pentru care s-a luat decizia pastrarii. Operatiunile specifice de retail (POS) se 

desfasoara prin acest modul, dar stocurile sunt tinute in Dynamics NAV, actualizarea acestora de catre 

magazine facandu-se automat. 

 

Beneficiile majore 

Beneficiile obtinute de Avenir Telecom in urma implementarii Dynamics NAV constau in 

cresterea controlului asupra activitatii prin accesul managementului, local si central, la rapoarte 

detaliate privind operatiunile si sustinerea unor decizii importante pe aceste rapoarte. 

Complementar, prin utilizarea Dynamics NAV, compania a putut sa eficientizeze activitatea 

interna si sa-si imbunatateasca relatiile cu partenerii si clientii. Activitatea interna a fost eficientizata 

prin definirea unor noi fluxuri de lucru sau schimbarea celor existente, modul in care circula 

informatiile si documentele intre departamente fiind imbunatatit. 
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Alte beneficii: 

- fidelizarea clientilor prin imbunatatirea politicii de discount. Dynamics NAV a permis 

implementarea unei politici de discount cu impact, atat asupra clientilor, cat si asupra activitatii 

echipei de vanzari. Au fost create functionalitati ce permit acordarea de discounturi complexe 

in functie de profilul clientului, dar si alocarea de drepturi in ceea ce priveste acordarea de 

discounturi in functie de nivelul ierarhic si responsabilitatile atribuite fiecarui angajat. 

- imagine clara si control deplin al activitatii prin existenta unui numar mare de rapoarte 

manageriale (standard sau customizate) ce pot urmari si analiza performanta pe mai multe 

nivele: produs, agent, locatie, centre de resposabilitate etc. 

- cresterea profitabilitatii prin inchiderea unor magazine neperformante si prin introducerea in 

campanii promotionale a unor produse greu vandabile. Ambele decizii s-au bazat pe rapoarte si 

analize furnizate de ERP. 

- optimizarea stocurilor prin interfatarea dintre aplicatia de retail si modului de gestiune din 

ERP. Posibilitatea de analiza in timp real a stocurilor si existenta unor rapoarte detaliate asupra 

stocurilor a permis o politica mai flexibila de achitizii, precum si o corelare mai eficienta intre 

stocuri si promotiile derulate in magazine. De asemenea, au fost importate cu precadere 

produse pentru care exista cerere si care se vand mai bine. 

- implementarea IMEI tracking (urmarirea produselor dupa un cod unic de identificare definit de 

producator). Aceasta facilitate a facut posibila urmarirea unui produs pe intreg ciclul: import, 

depozitare, vanzare, service. 

- eliminarea erorilor de gestiune. Prin existenta trasabilitatii la nivel de IMEI au fost eliminate 

lipsurile din gestiune, cat si pierderile induse de existenta unor telefoane defecte. 

- raportare automata catre sediul central pe baza accesului prin VPN la serverul de raportare; 

- reducerea costurilor de training. Prin utilizarea unei aplicatii simple, cu o interfata similara 

altor produse Microsoft mai familiare, rata de adoptie a aplicatiei a fost foarte mare, iar timpul 

foarte scurt. Astfel costurile induse de trainingul alocat utilizatorilor, atat cele directe, cat si 

cele indirecte prin scoaterea acestora din productie, au fost minime. 

- simplificarea activitatii de audit intern prin acordarea de acces direct la datele din sistem pentru 

angajatii cu responsabilitati specifice; 

- automatizarea raportarii periodice catre sediul central; 

- cresterea controlului asupra fortei de munca prin existenta rapoartelor de activitate si 

posibilitatea alocarii unor sarcini mai clare. 
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"Proiectul de implementare a Microsoft Dynamics NAV, prin functionalitatile standard si prin customizarile 

facute de Q'NET INTERNATIONAL, a reusit sa acopere intr-un procent de 90% nevoile Avenir Telecom. Ne-am 

atins obiectivele initiale si am obtinut beneficii la toate nivelele de activitate", Eugen Cerchez, IT Manager, 

Avenir Telecom. 

 

Despre Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics ofera o gama larga de aplicatii integrate si end-to-end pentru business, 

precum si servicii destinate pentru a sprijini societatile mijlocii si diviziile marilor companii in relatiile 

cu clientii, angajatii, partenerii si furnizorii. 

Aplicatiile Microsoft Dynamics optimizeaza procesele strategice ale tranzactiilor prin 

management financiar, analiza, management de resurse umane, de proiect, de relatii clienti, 

management de service, de lant de distributie, e-commerce si productie. 

Solutiile Microsoft Dynamics colaboreaza cu celelalte aplicatii Microsoft, inclusiv Microsoft 

Office si sistemul de operare Windows. Aplicatiile sunt proiectate spre a oferi ajutor pentru afaceri de 

succes. 

 

http://www.microsoft.com/romania/dynamics/nav/

