
Soft Net Consulting
Soluții integrate ERP-CRM-BI flexibile, furnizate 
pe infrastructură Business Flexible Computing

Pe scurt
Soft Net Consulting este una dintre cele mai 
mari companii de consultanță în soluții 
informatice de business din zona de vest a 
României.
Cu o experiență de 15 ani, compania a 
efectuat peste 800 de implementări pentru 
companii în diferite verticale și industrii, a 
căror cifră de afaceri anuală însumată 
depășește 2 miliarde de euro.
Pentru a facilita accesul companiilor la soluții 
informatice complexe în condiții optime de 
cost și în deplină siguranță a datelor, Soft Net 
Consulting a ales Orange Business Services
ca partener tehnologic și serviciul Business 
Flexible Computing ca platformă de 
infrastructură virtuală IT. Soluția integrată este 
capabilă să deservească un număr mare de 
companii, cu aplicații și procese multiple de 
automatizare a afacerii și cu nevoi de stocare 
și procesare a unui volum semnificativ de 
date.

Dorin Andreica
Managing partner, Soft Net Consulting
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Constatând preocuparea companiilor
pentru eficientizarea costurilor, am 
decis să furnizăm clienților noștri soluții 
informatice de business pe platforma
Orange Business Services, în regim de 
închiriere. În acest fel, îi ajutăm să își 
reducă bugetele de investiții în
infrastructura IT generate de 
implementarea unor soluții informatice
integrate de tip ERP-CRM-BI.



▪ Cu o experiență dovedită la nivel local și internațional, 

Orange Business Services a fost ales ca partener 

tehnologic, soluția de virtual private cloud Business 

Flexible Computing oferind resurse de infrastructură IT 

(HDD, RAM, CPU) flexibile și scalabile, configurabile 

dinamic prin intermediul unei platforme de 

administrare web. 

▪ Infrastructura este găzduită în centrele de date Orange 

de nivel Tier 3 din București și Cluj-Napoca și include 

componente redundante de calcul, alimentate cu 

energie, climă şi multiple canale de comunicaţii şi 

acces la internet, cu o disponibilitate a serviciului de

99%.

▪ În urma acestui parteneriat tehnologic, Soft Net 

Consulting oferă o soluție integrată IT&C “as a 

service”, sub forma unui abonament lunar în sumă 

fixă, adaptat la cerințele fiecărui client, ce combină 

propriile servicii de consultanţă în implementarea 

aplicaţiilor ERP, CRM şi de Business Intelligence, cu 

echipamentele, infrastructura IT și serviciile de 

consultanță tehnologică oferite de Orange Business 

Services. 

Obiective și provocări Soluția Orange
În cei peste 15 ani de experiență în consultanță de 

business, Soft Net Consulting a creat soluții integrate 

CRM, BI, E-Business și ERP prin care au fost stabilite 

standarde de bune practici în managementul 

proiectelor software, analiza proceselor și fluxurilor 

informaționale de afaceri.

Cifra de afaceri anuală a companiile care își 

gestionează operațiunile prin cele 5 soluții informatice 

oferite de Soft Net Consulting totalizează peste 2 

miliarde de euro. La ora actuală, 31 dintre cele 432 

de companii cu o cifră de afaceri mai mare de 20 de 

milioane lei din Timiș, Arad și Caraș-Severin sunt 

clienți Soft Net Consulting. 

Pentru a-și dubla cota de piață în segmentul 

companiilor mari din Banat în decursul unui singur an, 

Soft Net Consulting a apelat la Orange Business 

Services, un partener tehnologic capabil să-i asigure 

infrastructura necesară unei dezvoltări rapide, 

eficiente, în deplină siguranță, fără a necesita investiții 

semnificative în propria infrastructură și în echipe 

proprii de mentenanță. 

Beneficii
▪ Reducerea bugetului de investiţii IT, 

transformând cheltuielile pentru investiții în 

cheltuieli operaționale, fără a mai necesita 

blocarea de fonduri în infrastructura IT proprie

▪ Ușurința în administrare și externalizarea 

serviciilor de întreținere a echipamentelor

▪ Flexibilitatea soluţiei, cu posibilitatea de a 

adăuga sau renunţa la resurse de calcul, în 

funcţie de nevoile imediate de business şi de 

evoluţia pieţei şi a afacerii

▪ Securitatea end-to-end a datelor

▪ Continuitatea garantată a afacerii, asigurată de 

redundanţa teritorială a platformei în centrele de 

date Orange din Bucureşti şi Cluj-Napoca

▪ Parametri ridicați de performanță și 

disponibilitate

Rezultate
▪ Rapiditate în implementare prin accesul imediat la o 

infrastructură flexibilă de servere virtuale, bazată pe 

cele mai avansate tehnologii hardware și software.

▪ În numai 3 luni de la lansarea soluției integrate, peste 

10% dintre companiile din portofoliul Soft Net 

Consulting au migrat în cloud-ul Orange Business 

Services, cu 20 de servere în care operează curent 

peste 200 de utilizatori din 48 de puncte de lucru și 70 

de utilizatori mobili.
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© Orange Business Services 2019. Toate drepturile
rezervate. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea
titularilor respectivi. Acest material oferă doar informații
generale. Informațiile legate de produse, servicii sau
specificații pot fi modificate fără anunțare prealabilă.

Pentru mai multe informații despre soluțiile pentru afaceri bazate pe tehnologii digitale de la 
Orange Business Services, vă rugăm să contactați persoana dedicată companiei
dumneavoastră la 0374 300 300 sau un consultant Telesales la 0374 44 7766.

În urma acestui parteneriat tehnologic, 
oferim clienților o soluție integrată IT&C 
“as a service” ce combină serviciile
noastre de consultanţă de business cu 
echipamentele, infrastructura IT și
consultanța tehnologică Orange 
Business Services.


