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Înfiinţată în anul 2008, BistriVet este astăzi una dintre cele mai dinamice companii de distribuție și vânzare de produse 

medical veterinare din România. Compania este structurată în două mari divizii pentru sectorul medical veterinar: divizia 

FERME şi divizia PET.

Activitatea companiei constă în importul și distribuția medicamentelor de uz veterinar, a produselor parafarmaceutice, 

furajelor și aditivilor furajeri, a hranei și accesoriilor pentru animale de companie și a produselor pentru asigurarea igienei 

și a biosecurității.

Compania își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul țării, comercializarea și distribuția produselor fiind asigurate de 

către echipa de vânzări BistriVet, alcătuită în proporţie de peste 90% din medici veterinari.

Pe lângă distribuția unei game vaste de produse medical veterinare de cea mai bună calitate, BistriVet oferă clienților săi 

servicii profesionale, inclusiv asistenţă medicală calificată pentru produsele comercializate.
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Scopul și contextul proiectului

Principalul obiectiv al proiectului a constat în implementarea 

unor aplicații software care să îmbunătățească procesul de    

facturare și livrarea produselor prin:

• Verificarea automată a facturilor emise fără note de               

comandă; 

• Stocarea electronică automată a facturilor emise și a             

notelor de comandă;

• Asigurarea accesului securizat la documentele stocate    

electronic;

• Identificarea rapidă a locației unde se află stocate fizic        

facturile emise și notele de comandă.

Cerințe

Volumul mare de documente și informații la nivelul                  

companiei BistriVet presupunea și un volum foarte mare de 

muncă. Din acest motiv, nevoia de implementare a unei     

aplicații software, care să asigure procesarea automată a 

documentelor (facturi, note de comandă) și să creeze            

conexiuni între ele, a constituit punctul de plecare în               

acest parteneriat.

Totodată, lucrul colaborativ pe documente implică existența 

unei platforme unice în care angajații să poată identifica    

rapid un document, indiferent de locul în care își desfășoară 

activitatea (de la birou, de acasă, din aeroport sau din orice 

altă locație), pentru a putea asigura continuitatea proceselor 

de business. 

Studiu de caz BistriVet4



,,Credem în capacitatea noastră de a dezvolta servicii inovatoare și de a le     

aplica alături de clienții noștri, acesta fiind unul dintre principalele noastre 

obiective.

Prin implementarea soluțiilor oferite de Konica Minolta, compania noastră 

beneficiază de toate avantajele tehnologiei de ultimă generație: eficiență       

crescută în prelucrarea informațiilor de business, optimizarea fluxurilor de     

lucru cu documente fizice și electronice, transparență crescută în operațiunile 

comerciale.

Asigurarea securității documentelor, ca parte a procesului de digitalizare, a 

stat la baza deciziei de implementare a soluției, iar în momentul de față, totul 

se derulează în condiții optime. 

Prin îmbinarea produselor de calitate pe care le oferim clienților noștri cu      

tehnologii IT de ultimă generație, suntem încrezători că vom reuși să ne 

atingem obiectivele de business, iar acest lucru va avea o contribuție                      

însemnată și se va reflecta în dezvoltarea proiectelor noastre viitoare.”

Szabo Gyula, Director General
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PROVOCĂRI
 ɢ Numărul mare de facturi și note de comandă

 ɢ Identificarea lipsei unei facturi sau note de comandă

 ɢ Disponibilitatea informațiilor procesate în aplicație cel târziu în ziua următoare

 ɢ Integrarea soluției software cu echipamentul de scanare

 ɢ Deoarece informațiile stau la baza desfășurării activităților companiei, nu este permisă nici cea mai mică 

eroare

SOLUȚIA
 ɢ M-Files este o soluție de management al documentelor care poate stoca orice tip de fișier electronic, 

oferind posibilități avansate de stocare, căutare și regăsire a informațiilor la nivel de companie.

 ɢ Document Navigator este o soluție inteligentă de captură a documentelor, procesare și distribuire atât 

pentru documentele pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice.

 ɢ Procesele de lucru bazate pe soluțiile M-Files și Document Navigator presupun:                                                                                                               

• Aplicarea codurilor de bare pe documente                                                                                                                       

• Scanarea documentelor de la clienți                                                                                                                                 

• Extragerea documentelor din fișierul de scanare, pe baza codurilor de bare                                                                                                     

• Integrarea aplicațiilor M-Files și ERP                                                                                                                                 

• Verificarea facturilor emise de clienți într-o tabelă generată din ERP și marcarea acesteia în strânsă        

  legătură cu nota de comandă

BENEFICII
 ɢ Îmbunătățirea procesului de facturare și identificarea documentelor lipsă

 ɢ Acces rapid la informații prin integrarea aplicațiilor M-Files și ERP

 ɢ Creșterea trasabilității comenzilor și a livrărilor de produse 

 ɢ Stocarea documentelor electronice într-un mediu sigur, eficient și adaptat nevoilor utilizatorilor

 ɢ Acces în soluție pe bază de drepturi de acces și reguli clar definite

 ɢ Reducerea cu până la 60% a timpului de prelucrare a informațiilor necesare pentru livrarea de produse

 ɢ Instrumente eficiente de căutare, editare, partajare și organizare a conținutului și a informației

 ɢ M-Files este un sistem bazat pe metadate, astfel încât documentele și informațiile sunt ușor de clasificat și 

regăsit
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