
Descrierea firmei 
Servicii Publice SA este o societate cu capital integral românesc, ce datează încă 
din 1995. Principalul obiect de activitate este distribuirea produselor medicinale de 
uz veterinar, oferind o gamă diversificată de produse indispensabile atât sectorului 
zootehnic, cât și produse destinate întreținerii animalelor de companie.  
 
Situația Inițiala, Provocarea 
În 2016 Servicii Publice avea un portofoliu activ de peste 8.000 de produse. 
Investițiile în dezvoltarea rețelei de distribuție la nivel național, coroborată cu 
expunerea pe mai multe platforme de comerț electronic au pus vânzările pe un 
accentuat trend ascendent. Planurile companiei presupuneau și o 
creștere/diversificare a portofoliului de produse. 
În aceste condiții dinamica stocurilor, și prin urmare volumul de lucru, la nivelul 
depozitului central a crescut semnificativ, cu impact negativ asupra evidenței 
scriptice a stocurilor în aplicația software WinMentor. 
Efortul de reglare a diferențelor prin inventarierea manuală stocurilor, ce dura peste 
10 zile, a devenit considerabil și, de multe ori el insuși grevat de erori umane. 
În acest context și după o consultare cu implementatorul WinMentor, Prudent Junior, 
am fost contactați pentru a găsii soluții de optimizare a procesului de inventariere. 
 
Soluția ExtendPro 
În urma analizei realizate s-a decis implementarea soluției ExtendPro, care simplifică 
considerabil procesul de inventariere. ExtendPro aduce beneficii clare și în activitățile 
de recepție și livrare, principalele surse de diferență dintre stocul scriptic și cel faptic. 
Soluția propusă integrează într-un mod optim tehnologiile mobile și barcode. Astfel: 

- utilizarea codului de bare în identificarea corectă a produselor; 
- utilizarea terminalelor mobile cu scaner barcode încorporat în activitățile de 

depozit: recepție, inventariere și livrare; prin intermediul aplicației mobile 
ExtendPro operatorii din depozit sunt asistați în activitatea lor, primind 
informații vitale în realizare cu succes a acestora și salvarea rezultatelor direct 
în WinMentor; 

- realizarea inventarului în sesiuni multiple de inventariere; 
 
Rezultate 
Servicii Publice SA a început sa utilizeze primele module ale aplicației ExtendPro în 
Decembrie 2016, obținând următoarele rezultate: 
 
Inventar Decembrie 2016 

- scăderea duratei de inventariere cu 50% față de 2015 
- accesul imediat la rezultatele faptice ale inventarului 
- evidența fapticului la nivel de loturi pentru articolele specifice 

 



Inventar Decembrie 2017 
- scăderea duratei de inventariere cu 20% față de 2016 
- accesul imediat la rezultatele faptice ale inventarului 
- evidența fapticului la nivel de loturi pentru articolele specifice 

 
Alte beneficii rezultate în urma implementării ExtendPro 

- optimizarea stocurilor 
- reducerea semnificativă a nivelului de stres al echipelor de inventariere și a 

operatorilor din depozit 
- îmbunătățirea relației cu clienții 
- identificarea eventualelor diferențe intre scriptic și faptic și în afara procesului 

de inventariere 
- recepția în baza codului de bare, care rezolvă acuratețea intrărilor 
- identificarea corectă a produselor de livrat, evitând nemulțumirea clienților și 

menținând în același timp acuratețea stocurilor 
 
Momentan portofoliul de produse active a crescut cu aproximativ 50%, volumul 
livrărilor este în continua crestere, în timp ce resursele umane care deservesc 
depozitul au rămas la același nivel. 
 
Testimonial 
 
După investiții semnificative în diversificarea portofoliului de produse, în canalele de 
distribuție și vânzare, compania s-a confruntat cu o problemă și anume acuratețea 
stocurilor aflate într-o dinamică tot mai mare. Stocul scriptic tindea să nu mai ofere 
încredere forței de vânzări, iar corectarea acestuia prin procese manuale de 
inventariere era greoaie și costisitoare ca timp și personal implicat. Cu ajutorul 
Prudent Junior, implementatorul softului nostru de gestiune WinMentor, am 
identificat soluția ExtendPro. Implementarea ei ne-a permis într-un timp record să 
optimizăm procesul de inventariere. La doar o lună de la implementare, practic după 
perioada de acomodare a personalului cu soluția, am realizat inventarul în jumătate 
din timpul în care îl realizam înainte. ExtendPro este un instrument simplu, 
eficient, integrat perfect cu WinMENTOR.  
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