
În 2012, Tech-Con România a devenit 
una dintre primele companii care a 
implementat SAP Business One în 
România. Pionieratul s-a transformat însă 
în proiect pilot şi pe măsură ce beneficiile 
au devenit tot mai relevante, grupul Tech- 
Con a adoptat SAP Business One şi în 
filialele din Cehia, Serbia şi Ungaria.

Profilul Companiei

Tech-Con este unul dintre liderii pieţei de 
automatizări industriale şi are cea mai 
diversificată ofertă de echipamente, 
componente şi piese de schimb pentru 
domeniile pneumatic, hidraulic şi electric. 
Filiala din România are cca 25-30.000 de 
repere stocabile în depozitul propriu și este 
partenerul de bază pentru peste 3.500 de 
companii, atât clienţi finali cât şi distribuitori. În 
mod curent, compania are cca 60 de angajaţi 
şi generează o cifră de afaceri anuală de 
peste 7.5 milioane euro.

În 2012, în contextul unui upgrade major al 
sistemului de gestiune care susţinea întreaga 
activitate, Tech-Con România a implementat 
SAP Business One, cu ajutorul partenerului 
certificat System Innovation România.

Schimbarea a fost determinată de 
creşterea constantă a activităţii şi de dorinţa 
managementului companiei de a utiliza un 
sistem care să asigure vizibilitate asupra 

afacerii şi totodată trasabilitatea fluxurilor de 
lucru. De asemenea, Tech-Con România 
avea în plan investiţia într-un sistem 
informatic capabil să susţină dezvoltarea pe 
termen lung. 

„Utilizam o aplicaţie de gestiune financiară 
dezvoltată de o companie locală, care însă 
oferea o viziune restrânsă asupra activităţii 
şi era limitată ca funcţionalităţi. Doream o 
soluţie modernă care să  permită optimizarea 
proceselor de business şi să susţină ritmul 
alert de creştere al companiei” afirmă Bogdan 
Recacevschi, Director IT, Tech-Con România. 

De ce SAP Business One?

Managementul companiei a evaluat mai 
multe soluţii, atât locale cât şi internaţionale. 
După câteva prezentări detaliate şi demo-
uri pe scenarii concrete, echipa de proiect 
a ales SAP Business One, convinsă atât 
de originea germană a soluţiei, cât şi de 
nivelul ridicat de know-how și implicare al 
partenerului System Innovation România. 

”La momentul respectiv, nu aveam foarte 
multe informaţii despre SAP Business One, 
însă System Innovation a făcut o serie de  
prezentări aplicate pe domeniul nostru de 
activitate, din care am înţeles potenţialul 
soluţiei şi capacitatea de a oferi valoare pe 
termen lung”, afirmă Bogdan Recacevshi.

Tech-Con România                   
se dezvoltă pe termen lung cu 

SAP Business One și 
System Innovation România

Client: Tech-Con România
Industrie:  Distribuţie echipamente de 

automatizări industriale
Soluţie: SAP Business One
Partener: System Innovation România
Număr angajaţi: 60

Criterii alegere SAP Business One

n Vizibilitate asupra afacerii şi totodată             
    trasabilitatea fluxurilor de lucru.
n Soluţie modernă care să  permită       
    optimizarea proceselor de business  
    şi să susţină ritmul alert de creştere în 
    companie.
n  Nivelul ridicat de know-how și implicare 

al partenerului System Innovation 
România.

n  Investiţie cu valoare adăugată pentru 
companie. 

Beneficii:

n  Creştere constată a portofoliului de pro-
duse, de la 15.000 la 25.000 în ultimii 
4 ani.

n  Creşterea numărului de clienţi şi co-
menzi gestionate.  

n  Accesul rapid la informații, vital pentru 
orice proces decizional.

n  Adaptare rapidă și ușoară la toate 
modificările legislative.

n  Compania a crescut rata de succes a 
ofertelor comerciale de la 20 la 45-50%.

http://www.tech-con.ro/
http://www.sysinconsult.ro


Implementarea a fost rapidă şi s-a bazat 
pe metodologia standard SAP. În cadrul 
proiectului, Tech-Con România a încercat 
să adopte cât mai mult din experiența 
de business integrată în soluţie pentru 
rafinarea proceselor şi fluxurilor de lucru. 
Activitatea Tech-Con România este 
complexă, cu multiple linii de business 
(distribuţie de echipamente şi componente, 
precum și asamblare) iar toate procesele de 
business au fost mapate în SAP Business 
One. Compania utilizează SAP Business 
One pentru gestionarea activităţilor 
de achiziţii, producţie, vânzări, project 
management precum şi pentru tranzacţiile 
financiare intracompanie. System 
Innovation România a operat mai multe 
customizări pentru maparea depozitului 
Tech-Con România în SAP Business One 
şi generarea automată a documentelor 
aferente, precum şi pentru monitorizarea 
mişcării stocurilor în timp real. După 
două luni de testare intensă, Tech-Con 
România a renunţat la soluţia anterioară 

şi a concentrat întreaga activitate pe SAP 
Business One.

„Am remarcat imediat calitatea şi 
complexitatea SAP Business One, iar 
ajutorul în business a fost considerabil. 
Am făcut managementul proiectelor direct 
în ERP şi am automatizat multiple fluxuri 
de lucru pentru corelarea stocurilor cu 
producţia şi livrările. Complementar, prin 
licenţierea pe roluri în organizaţie, am 
definit mai coerent activitatea angajaţilor şi 
sarcinile individuale, conform fișei postului” 
mai afirmă Bogdan Recacevschi.

Beneficii - Rezultate

Utilizarea SAP Business One a avut re-
zultate pozitive asupra activităţii Tech-Con 
România. Vizibilitatea operaţională şi con-
trolul au permis o creştere constantă a 

portofoliului de produse, de la 15.000 la 
25.000 în ultimii 4 ani, ceea ce se reflectă şi 
în creşterea numărului de clienţi şi comenzi 
gestionate. Printr-un proces mai riguros de 
ofertare şi mai apropiat de cerinţele clien-
ţilor, compania a crescut rata de succes a 
ofertelor comerciale de la 20 la 45-50%. De 
asemenea, a crescut gradul de respectare 
a termenelor de livrare. 

Deoarece o comandă are în medie apro-
ximativ 200 de repere, cu SAP Business 
One compania a putut să coreleze stocuri-
le disponibile, comenzile de aprovizionare 
și comenzile de producție, ceea ce anterior 
era aproape imposibil. În ultimii ani, rata de 
livrare la timp şi în condiţiile cerute de cli-
enţi a fost de 90%. 

 „Cel mai important câştig este accesul ra-
pid la informații, vital pentru orice proces 
decizional. SAP Business One consolidea-
ză datele din întreaga companie şi le expu-
ne într-un format coerent. Astfel, ştii cum 

„Cel mai important câştig este accesul rapid la informații, vital pentru orice proces decizional. SAP Business One consolidează datele 
din întreaga companie şi le expune într-un format coerent. Astfel, ştii cum să acţionezi şi să iei cele mai bune decizii pentru atingerea 
obiectivelor.”

Bogdan Recacevschi, Director IT, Tech-Con România



să acţionezi şi să iei cele mai bune decizii 
pentru atingerea obiectivelor” consideră 
Bogdan Recacevschi.

Complementar, SAP Business One a 
susţinut procesul de extindere regională 
a Tech-Con România, în ultimii patru ani 
compania deschizând mai multe birouri în 
Timişoara, Iaşi şi Sibiu. Integrarea operaţi-
onală a noilor echipe a fost facilă, iar datele 
sunt consolidate automat la sediul central. 
Indiferent de locaţie, toţi angajaţii au la dis-
poziţie aceleaşi informaţii şi fluxuri de lucru 
pentru derularea activităţii.

Cu ajutorul SAP Business One, Tech-Con 
România a depăşit uşor şi toate schimbărie 
legislative. 

„Practic nu am simţit niciodată impactul 
modificărilor legislative şi fiscale pentru că 
soluţia a fost actualizată proactiv, existând 

inclusiv o versiune care să susţină utiliza-
torii în procesul de trecere la GDPR„ afirmă 
Bogdan Recacevschi. 

Pentru Tech-Con România, SAP Business 
One şi System Innovation România au ofe-
rit suportul necesar derulării unui business 
coerent şi predictibil dar şi vizibilitate asu-
pra activităţii.  

Compania a putut astfel să depăşească flu-
ctuaţiile din piaţă şi să exploateze oportuni-
tăţile de business. Pe baza acestor rezul-
tate, grupul Tech-Con a decis continuarea 
colaborării cu System Innovation România 
prin implementarea SAP Business One în 
filialele din Cehia, Serbia şi Ungaria

„                                

 

+40 21 313 53 39 
System Innovation România
www.sysinconsult.ro

„Am remarcat imediat calitatea şi 
complexitatea SAP Business One iar 
ajutorul în business a fost considerabil. 
Am făcut managementul proiectelor direct 
în ERP şi am automatizat multiple fluxuri 
de lucru pentru corelarea stocurilor cu 
producţia şi livrările.” 

      
                      

                        Bogdan Recacevschi, 
Director IT, Tech-Con România

http://www.sysinconsult.ro

