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Marketing înseamna servicii.  Așteptările 
clienților nu se mai rezumă doar la produse de 
calitate superioară, la cel mai mic preț posibil.

În special plannerii, distribuitorii produselor 
Dumneavoastră și companiile prelucrătoare 
și doresc cel mai bun suport și susținere 
competentă. 

Suportul oferit prin informații specializate pre-
cum și punerea la dispoziție a unei game variate 
și structurate de informatii despre vânzarea prin 
intermediul distribuitorilor, sunt bazate pe date 
complete și actuale despre articole. 

Centrul nostru de calcul face posibilă inter-
conectarea eficientă și economică între instru-
mente de marketing în toate formatele media și 
informații cu o largă arie de acoperire.

Vă prezentăm aici, gama noastră variata de 
servicii și ne-am bucura să avem si ocazia de a 
vă oferi mai multe informații direct.

Platformă informativă orientată pe vânzări și distribuție – stocare centralizată
a datelor tuturor partenerilor

Echipa noastră și cele două centre de calcul ale 
inndata Datentechnik GmbH au un scop prioritar:

de a vă însoți profesional în activitatea 
Dumneavostră de marketing și de a vă susține în 
toate aspectele legate de pregătirea și transferul 
multimedia al datelor în cadrul proceselor de 
distribuție și vânzări.

În paginile următoare vă prezentăm paleta noastră 
largă de produse și servicii, care vă generează 
avantaje din punct de vedere al costurilor în toate 
fazele procesului de distribuție și vânzări.

Siguranța datelor și eficiență

Datele Dumneavoastră sunt valoroase. Pier-
derile de date sunt costisitoare, abuzurile pot 
avea consecințe nefaste pentru compania 
Dumneavostră.

inndata investeste anual sume considerabile pentru 
a proteja informațiile Dumneavoastră prețioase de 
orice tip de abuz, accesări neautorizate, erori sau 
pierderi de date. 

Pe lângă măsurile de siguranță uzuale, precum 
sisteme RAID, protecție împotriva incendiilor 
sau instalații de climatizare, toate componentele 
sistemelor de stocare a datelor, incepând de la sis-
temele active și de siguranță până la cele mai mici 
întrerupătoare sau cabluri sunt protejate redundant. 
De asemenea, în cazuri de urgență, avem constant 
la dispoziție într-o locație secundară, capacitatea 
necesară pentru a ne relua toate serviciile către 
Dumneavoastră în cel mai scurt timp. 

Sisteme IBM profesionale cât și colaborarea noastră 
cu parteneri comeptenți completează siguranța pa-
chetelor pe care vi le oferim.

Baza tuturor serviciilor oferite de noi este sistemul 
european de informații în construcții, o bază de 
date centralizată conținând produse din industria 
materialelor de construcții atât din Austria cât și din 
țările central Europene învecinate. 

Stocarea datelor în mod centralizat ușurează 
toate procesele ulterioare, atât în realizarea și 
întreținerea constantă a mediilor de distribuție, cât 
și privitor la colaborarea și procesarea internă între 
partenerii noștri de afaceri.

Modificarea centralizată a informațiilor despre 
un produs sau a unei înregistrări de date atrage 
după sine modificare automată în toate sistemele 
conectate.

Astfel este eliminat riscul de a folosi date neactua-
lizate sau eronate în aplicațiile Dumneavoastră.

O largă ofertă media

Serviciile noastre vă susțin în punerea la 
dispoziția partenerilor și clienților Dumneavoastră 
a oricăror tipuri de medii:

începand cu cataloage imprimate, continuând cu 
CD-uri, DVD-uri, pagini web, sisteme de comenzi 
on-line sau întreținerea datelor despre articole 
până la transferul electronic de comenzi și facturi 
direct către sistemele clienților sau distribuitorilor 
Dumneavoastră.

Toate acestea le puteți obține de la o singură 
sursă - în limba preferată.

rețea cu răspândire în întreaga Europa - paginile 
eurobau.com

Asociații partenere:
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Toate informațiile pentru construcții

Datele din sistemul european de informații în 
construcții reprezeintă un suport valoros în 
activitățile zilnice legate de planficare și execuție. 

Accesul simplu și rapid la informații detaliate din 
larga bază de date despre produse vă ușurează 
munca și vă scutește de manipularea greoaie a ca-
taloagelor imprimate cu materiale de construcții.

Căutare în limba preferată
Căutarea de materiale de construcții și de 
alte informații este posibilă în limba dorită de 
Dumneavostră. 
Realizați simplu căutări în sistem – în limba 
preferată. 

In plus, astfel puteți găsi la cerere și oferte de 
produse din alte țări.

euroBAU internațional

Datorită cererii foarte ridicate, informațiile din 
www.euroBAU.com, disponibile în ultimii ani 
doar in limba germană, au fost traduse și puse 
la dispoziția utilizatorilor în alte șapte limbi eu-
ropene. 

Pe lângă clasificarea standard a materialelor de 
construcții, părți seminificative ale bazei date cu 
produse din domeniul construcțiilor au fost tradu-
se de către experți competenți, pentru a garanta 
rezultate corecte. 

Prin intermediul platformelor internaționale, firme-
le europene pot să își dezvolte piața intr-un mod 
simplu atât pe plan național, cât și în țările vecine. 

Având mai mult de trei milioane de accesări lu-
nare ale miilor de pagini despre produse și a altor 
informații, provenind de la mai multe sute de mii 
de utilizatori, www.euroBAU.com este o platformă 
europeană de top în domeniul construcțiilor.

www.euroConstructia.ro

Platforma Dumneavoastră 
informativă
Atât pe DVD cât și în Internet veți găsi în forma cea 
mai actuală:

 - zeci de mii de pagini cu materiale de construcții
 - cataloage cu planneri și prestatori de
   servicii în construcții
 - clasificări ale materialelor de construcții
    în mai multe limbi
 - texte descriptive ale produselor
 - catalogul normelor austriece pentru construcții
 - târgul virtual de materiale de construcții
 - detalii CAD
 - informații tehnice și biblioteca tehnică
 - informații actuale din branșa construcțiilor
 - date legislative referitoare la construcții
 - clasificarea austriacă a materialelor
   de construcții

Online și pe DVD
Sistemul european de informații pentru construcții 
vă stă la dispoziție atât on-line cât și pe un DVD 
actualizat anual.

Norme și legislație în construcții

Aici puteți găsi texte complete despre toate nor-
mele legislative importante cu privire la domeniul 
construcțiilor din Austria și din toate landurile.
Sursa Dumneavoastră de informații este 
completată de un catalog conținând ca. 5000 de 
înregistrări referitoare la norme valabile în Austria  
cât și în Uniunea Europeană.

Baza de date este prelucrată continuu și updatată 
datorită colaborării constante cu un expert în 
legislația construcțiilor cât și cu institutul austriac 
de normare. 

Vă punem la dispoziție numeroase texte legis-
lative din domeniul construcțiior, ordonate dupa 
unități administrativ-teritoriale, lege, paragraf și 
alineat.
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Bernhard Muigg
Director
ABAU Tirol & Vor-
arlberg

Sistemul nostru pentru informații despre prețuri 
și vânzări (pe scurt EPIS) se bazează pe siste-
mul european de informații în construcții și este 
folosit intensiv pentru calcule, facturări și control 
de mai mult de 30 dintre firmele noastre de 
construcții.

Pentru suportul optimal al companiilor partenere 
putem accesa date actualizate zilnic ale produ-
selor direct din sistemul nostru de prelucrare al 
datelor. 

Întreținerea datelor este simplificată simțitor 
datorită actualizării continue a sutelor de mii 
de date despre articole din structura ramificată 
de bază. 

În același timp crește simțitor calitatea datelor, 
datorită proceselor transparente de verificare și 
a diminuării prelucrărilor manuale.

Structura neutră de articole euroBAU ne 
facilitează cooperarea cu firmele de construcții, 
mai ales datorită faptului că întreținera ba-
zei de calcul a companiilor partenere este 
automatizată

www.abau-west.at

Structura de bază a materialelor de 
construcții
Structura de bază a articolelor:

 - Identificatorul distribuitorului
 - Numărul articolului, EAN
 - Numele articolului
 - Unitate-preț, unitate de ambalare
 - Unități de ambalare mari (ex. palet)
 - Cantități de referință (nr. kg/pachet, palet etc.)

Informații despre prețuri:

 - Prețul producătorului fără TVA
 - Grupe de reduceri, FĂRĂ condiții

Informații suplimentare (la cerere):

 - lungime, lățime, înălțime, greutate
 - clasificare a materialelor de construcții

Date multimedia:

 - texte
 - imagini
 - date tehnice
 - date despre securitate
 - date CAD
 - texte descriptive ale produselor

Suport în activitatea de distrbuție și 
vânzări
Prin intermediul sistemului european de informații 
în construcții, deja peste 100 de industrii 
producătoare de materiale de construcții le oferă 
partenerilor de afaceri accesul la numeroase 
date:

 - 35.000 pagini descriptive
 - documentație tehnică
 - imagini și date multimedia
 - compatibile cu orice aplicație

Pentru suportul competent în distribuție și vânzări 
datele sunt puse la dispoziție diverse tipuri de 
media, de exemplu pentru:

 - CD-ROM-uri
 - cataloage de produse imprimate
 - sisteme de informare prin internet
 - e-Commerce
 - direct la punctul de vânzare (Point of Sale)

Extras din lista de distribuitori

Construcții la suprafață:

Lafarge, Wienerberger, Schiedel, Ytong, Contai-
nex, Tencate,...

Construcții în adâncime, canalizare:

ACO, MeierGuss, BG Graspointner, Pipelife, Re-
hau, Glynwed, SW-Umwelttechnik, Hauraton...

Acoperișuri, tâmplărie, fațade:

Bramac, Isover, Capatecht, Schiedel, Baumit, 
Rigips, Promat,...

Finisaje uscate, finisaje interioare:

Ardex, Knauf, Rigips, Isover, Promat, Capatect,...

Construcții grădini și peisagistică, construcții exte-
riaore:

Hauraton, Semmelrock, Tencate, SW-Umwelttech-
nik, Rehau, Glynwed, Pipelife, Graspointner, ACO, 
MeierGuss,...

Materiale izolante, chimia construcțiilor:

Ardex, Isover, Capatect, Swisspor, Weber, Avenari-
us Agro, Baumit, ...

Sistemul european de informații în construcții este 
integrat complet in www.euroContructia.ro

câțiva dintre partenerii noștri din 
domeniul software:
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Datele de referinţă ale articolelor

Pentru întreţinerea datelor de referinţă ale artico-
lelor din sistemul Dvs. vă stau la dispozitie  struc-
turi ramificate actualizate, cuprinzând materiale de 
construcţii de la peste 120 de companii industriale 
în diverse formate de date: 

 - Excel
 - CSV
 - ASCII cu lungimea câmpului fixă
 - DATANORM 4.0
 - PRICAT D.96A
 - BmeCAT 1.2 (XML)
 - http-Webservice

Astfel puteţi utiliza datele industriei de construcţii cu 
orice software.

Diferite sisteme de software (ex. KORAM, SOFTLI-
NE) au deja structura de articole integrată complet 
în meniu!

Studiu comparativ pe perioade

Pentru prima dată aveţi posibilitatea să vizualizaţi 
modificări ale listelor de preţuri industriale com-
parativ cu ediţii anterioare şi să le folosiţi pentru 
scopuri interne în format Excel. 

Aici puteţi avea o privire de ansamblu asupra 
modificărilor de preţuri, ale unităţilor de ambalare 
cât şi asupra produselor noi apărute sau anulate, 
un suport valoros pentru prelucrările ulterioare!

Studiu comparativ pe perioade

Download-ul structurilor clasificate de bază ale articolelor

Webservice XML

Sisteme moderne de software îi pot scuti pe 
utilizatorii Dumneavoastră de descărcarea și im-
portarea manuală a  datelor, prin utilizarea web-
service-ului din sistemul european de informații 
în construcții.

Pentru integrarea în sistem, toate informațiile stau 
la dispoziție ca web-service:

 http://webservices.eurobau.com

funcții webservice disponibile
Date structurale freeClass:
nu necesită licență, sunt mereu acutualizate și 
accesibile

Date despre materiale de construcții:
sunt complete și complexe în diferite proporții, 
fiind referențiate și accesibile după producător, 
cod EAN și freeClass. 

Pentru anumite funcții este necesar  transferul 
datelor de linceță. Acest proces poate fi efectuat 
direct în webservice.

Vă punem cu plăcere gratuit la dispoziție 
documentație suplimentară exactă cât și suport 
pentru furnizorii de software.

întreținerea datelor

Cu un simplu proces de întreținere a datelor, 
informațiile din industrie ajung la clienți si în sis-
temele de prelucrare a datelor a celor mai mulți 
dintre distribuitorii de materiale de construcții din 
Europa.

Distribuitorii de materiale de construcții au acces 
ușor la cele peste 100 de industrii producătoare, 
fără intervenții manuale și fără modificarea softului 
ERP (Enterprise Resoruce Planning), pentru că 
sistemul european de informații în construcții este 
compatibil cu toate softurile uzuale.

Înregistrare
Pe  site-ul 

 www.euroConstructia.ro

vă puteţi înregistra cu numele  Dvs. de utilizator şi 
cu parola, putând astfel accesa sistemul.
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Dipl. Ing. Constructor
Anton Rieder
Președintele 
federației landului 
Tirol

Diversitatea materialelor de construcții, a mate-
rialelor de bază și a elementelor componente a 
crescut considerabil în ultimele decenii.

Clasificarea materialelor de construcții 
concepută de federația constructorilor îm-
preuna cu industriile producătoare și întreținută 
de inndata face posibilă selectarea simplă a 
produselor necesare pe baza caracteristicilor 
dorite.

Clasificarea materialelor de construcții este 
astfel un ajutor indispensabil în planificare, 
calculare și implementare.

www.deinbaumeister.at

Clasificarea materialelor de construcții în șapte limbi,
în conformitate cu legislația actuală
Începând cu luna ianuarie a anului 2007 au avut 
loc mai multe ședințe ale grupurilor interesate și 
implicate în domeniul construcțiilor, pentru a sta-
bili o bază viabilă pentru un sistem de clasificare 
al materialelor de construcţii.

Clasificarea materialelor de construcţii uşurează 
enorm căutarea de produse după anumite carac-
teristici. În structura tip arbore selectaţi un ele-
ment (ex. panouri izolatoare polistirol expandat) 
iar apoi reduceţi aria de selecţie prin alegerea 
anumitor caracteristici (tipul, duritatea, acreditare 
materiale de construcţii etc.).

Astfel selectaţi sigur şi uşor produsele dorite 
şi evitaţi folosirea întâmplătoare a produselor 
străine neacreditate în România.

Disponibilitatea datelor clasificate despre materi-
alele de construcţii face posibilă integrarea ace-
stei căutări simple de produse în diverse sisteme 
de software.

În acelaşi timp ea vă stă însă gratuit la dispozitie 
pe site-ul www.euroConstructia.ro.

este bineînțeles disponibilă în toate limbile țărilor 
Europei Centrale și de Est pe care le promovăm.

date structurale gratuite
Furnizorii de software și de soluții pot descărca 
gratuit datele structurale ale freeClass și le pot 
integra în propriile sisteme și aplicații.

Datele structurale pot fi procurate în cel mai ac-
tual format, împreună cu documentația necesară, 
de pe pagina noastră web sau poate fi integrat 
direct prin webservice la:

 http://webservices.eurobau.com

în aplicația Dumneavoatră.

Materiale de construcții clasificate ale firmei hagebau Schuberth, NÖ: www.schuberth.at

câteva referințe:
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Structură neutră de bază a artico-
lelor
Complementar clasificării materialelor de 
construcții și derivat din aceasta, vă stă la 
dispoziție o structură de bază ramificată, neutră 
din punct de vedere al producătorilor.
Structura ramificată de articole este disponibilă 
pentru toate companiile și pentru diferite aplicații 
din domeniul construcțiilor:

 - Ofertare
 - Calcul
 - Pregătirea activităților pentru liste 
   de materiale pe cantități
 - Oferte de regie
 - Contabilizarea stocurilor
 - Facturare

ușor de reținut, rapid de redactat
În dezvoltarea structurii ramificate de artico-
le euroBAU am pus accent pe posibilitatea 
înregistrărilor rapide și corecte.

Numerele articolelor urmăresc astfel logica 
numerică a clasificării freeClass, reprezentând 
șiruri numerice de 8 cifre, care sunt astfel ușor de 
dactilografiat. 

 În același timp, datorită contrucției structurii 
logice, numerele grupurilor de mărfuri în baza 
freeClass sunt ușor de memorat. 

Integrare completă a datelor furni-
zorilor
Atât industria cât și comerțul cu materiale de 
construcții lucrează în ziua de azi cu articole reale 
clasificate după freeClass.

Aceasta descătușează posibilitatea menținerii 
pe viitor a structurii Dumneavoastră neutre de 
articole. Datorită freeClass, articolele reale pot 
fi atribuite fără probleme numerelor neutre din 
euroBAU.

Astfel, întreținerea structurilor Dumneavoastră 
de articole, a calculelor și ofertelor este asigurată 
durabil prin structura de articole euroBAU.

structura ramificată de articole euro-
BAU – în sistemul Dumneavoastră
Bineînțeles că puteți folosi structura de arti-
cole euroBAU ca sistem principal în sistemul 
Dumneavoastă de software, introducând ulterior 
articolele producătorilor și condițiile de furnizare.

În același timp este posibilă și folosirea 
complementară în medii deja existente.

Numerele articolelor euroBAU formate din opt cif-
re pot fi ușor folosite în câmpurile obișnuite pentru 
numere alternative.

Câmpurile disponibile în unele sisteme de soft-
ware, cum ar fi AUER Bausoftware (R), pentru 
numerotări mai vechi pot fi folosite fără proble-
me.

disponibil fără costuri de licențiere
Pentru utilizarea în firme de software și în compa-
nia Dumneavoastră, vă punem la dispoziție struc-
tura de bază a articolelor fără costuri de licență. 
Toate drepturile de autor ne sunt rezervate

Căutarea furnizorilor de materiale de construcții 
este, după cum se știe, foarte complexă, datorită 
costurilor de transport, prevederilor legale și 
provocărilor logistice.
Cu motoarele normale de căutare web cum 
sunt Google sau Yahoo nu se obțin rezultate 
mulțumitoare în acest sens. 

Recent se discută o nouă generație a World Wide 
Web, cunoscută sub numele Web of Data, care va 
revoluționa schimbul și căutarea de date.

În urma unei cooperări a profesoratului pentru 
EBusiness al Academiei Militare cu Inndata a luat 
naștere primul prototip mondial pentru utilizarea 
Web of Data în procesele de achiziție din dome-
niul construcțiilor.

Completări individualizate pentru 
fiecare companie
Pentru extensii individuale ale companiilor, fie-
care poziție a structurii neutre de articole a fost 
prevăzută cu seturi suplimentare de numere de 
articole.

Astfel puteți accesa mereu o structură de articole 
actualizată și întreținută durabil, în timp ce vă 
reprezentați secvențele interne. 

Dezvoltărire ulterioare ale structurii de articole, 
datorate progresului tehnic, nu afectează în nici 
un fel baza Dumneavoastră de date.

Parteneri în cercetare
Activitățile extinse de cercetare și dezvoltare ale 
companiei noastre nu ar fi posibile fără parteneri-
atul următoarelor insituții:

Semantica „Web of Data“
Cooperare în cercetare cu Academia Militară din München

Univ.-Prof. Dr. 
Martin Hepp,
e-Business web sci-
ence research group, 
Academia Militară, 
München

Intr-o primă fază, clasificarea materialelor de 
construcții a fost transferată într-un limbaj web.

In pasul următor, au fost dezvoltate sisteme 
pentru completarea semantică a datelor despre 
produse și a fost creat un motor de căutare se-
mantic specific branșei.

 http://semantic.eurobau.com
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Christian Fischer
Director 
hagebau Austria

hagebau Austria a fost înființată în 1995 ca 
o companie de sine stătătoare, în care sunt 
implicați 37 de distrubuitori de materiale de 
construții și lanțuri de magazine de bricolaj 
austriece, ca acționari independeți ( dintre care 
10 companii ÖBAU) și hagebau Germania. În 
branșa comerțului cu materiale de construcții, 
hagebau este leader pe piața austriacă.

Comunicarea cu clienții și acționarii la această 
amplitudine necesită un instrument adecvat.

Cu inndata iContent creem o ofertă largă de 
informații, contectând cu un minim de efort în 
prelucrare, bazele noastre de date din Austria 
și Germania cu sistemul european de informații 
în construcții și cu instrumentele interne de 
marketing. 

În același timp, conceptul multimedia integrat, 
face posibilă conectarea tuturor mediilor de 
distribuție și vânzări cât și folosirea conținuturilor 
de către toate companiile acționare la hagebau. 

www.hagebau.at

mai mult decât o pagină web – Baza pentru suportul oferit 
clienților printr-o gamă largă de medii
Suportul modern oferit clienților și măsurile inova-
tive de marketing impun un concept mediatic care 
utilizează diverse tipuri de media. 

Conceptul familiei de produse iContent al inndata 
oferă – corespunzător cerințelor Dumneavoastră 
– posibilitatea de a realiza dintr-o singură bază de 
date, toate formatele media.

Drumul cel mai rapid către clienți este în ziua de 
azi, cu siguranță, pagina Dumneavoatră web. 
Cu toate acestea, relațiile cu publicul și suportul 
oferit clienților nu se limitează doar la prezența 
în internet.

Bază de date compatibilă
multimedia
Conceptul iContent CMS prezintă o abordare 
multimedia.

Conținuturi pe care le folosiți pentru sistemul 
Dumneavoastră online vă stau la dispoziție, fără a 
fi nevoie să le compilați din nou, și pentru alte tip-
uri de medii, cum ar fi CD-ROM-uri sau materiale 
informative imprimate, putând fi exportate în cele 
mai variate medii.

funcție și bază de date.

Astfel, aceleași conținuturi pot fi utilizate de mai 
multe ori, în diverse formatări și în diverse poziții 
ale proiectului Dumneavoastră.

Modficările în layout-ul general al proiectului 
Dumneavoastră se pot face rapid. 

Mai mult, baza de date se poate compune din mai 
multe surse locale sau din sisteme externe situate 
la distanță. 
Și, foarte important: din aceste date puteți crea 
orice tip media dorit.

sistem icontent.CMS în comerțul cu mașini

câteva referințe:
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Creativitate fără limite

inndata iContent reprezintă unealta Dvs. 
flexibilă şi personalizată pentru configurarea şi 
întreţinerea site-urilor web mici, medii sau foarte 
cuprinzătoare, fără cunştiinţe de programare. 

iContent este astfel mult mai eficient decât 
alte sisteme complicate și poate fi manipulat 
fară software suplimentar direct din browserul 
Dumneavostră

iContent se bazează pe cele mai noi tehnologii 
pentru serverele internet şi vă oferă astfel suport 
pentru configurări complexe ale paginii Dvs. web.

Amploarea paginii web şi creativitatea Dvs. nu 
cunosc limite cu iContent. 

Totul inclus
iContent vă pune la dispoziţie prin intermediul 
unei interfeţe practice, bazată pe un browser, to-
ate funcţiile necesare pentru administrarea clară 
şi sistematică a opticii, structurii şi drepturilor de 
accesare a paginii Dumneavoastră web.

Sistemul vă oferă suport pentru diferite acţiuni, 
spre exemplu crearea de utilizatori sau grupuri 
de utilizatori, permiterea accesului la diferite 
informaţii pentru un grup restrâns de utilizatori 
sau pentru o perioadă delimitată de timp şi multe 
altele.

În scurt timp sunteţi familiarizat cu interfaţa simplă 
de întreţinere a Content Management System, 
manipulând-ul la fel de uşor ca şi pe programul 
Dumneavoastră preferat de editare de texte.

Astfel actualizarea este extrem de simplă, pagina 
Dumneavoastră Web ramânând mereu atractivă 
pentru clienţi.

Sistemul Content Management pentru companii al grupului austriac Hagebau

Fără programare

Vedeţi cum pagina Dvs. web creste atunci când nu 
aveţi nevoie de un programator web de fiecare dată 
când doriţi să faceţi o mică modificare.

Completarea conţinuturilor se face foarte uşor, la 
fel ca şi cu editorul Dvs. de texte. Modificările de 
structură le puteţi face pentru prima dată prin inter-
mediul meniului şi fără programare.

Creaţi oricâte template-uri tematice cu diferite 
configuraţii sau culori – totul doar cu un clic şi fără 
nici un rând de cod de programare.

iContent este astfel mult mai eficient decât alte sis-
teme complicate și poate fi manipulat fară software 
suplimentar direct din browserul Dumneavostră.   

iContent vă respectă toate dorinţele. Sistemul 
vă pune la dispoziţie nenumărate posibilităţi prin 
intermediul unei interfeţe foarte performante, sis-
tematice şi clare.

Creaţi formulare E-mail sau magazine virtuale cu 
aceeaşi uşurinţă cu care realizaţi o scrisoare în 
serie.

Administraţi structuri de meniuri, drepturi de uti-
lizatori şi conţinuturi ierarhizate în structuri de tip 
arbore direct din browser-ul Dvs. de internet.

Linia noastră telefonică pentru suport (hotline) vă 
stă oricând la dispoziţie. Nu va fi însă nevoie să 
ne contactaţi!

e-Commerce și multimedia
Odată cu modulul e-Commerce al iContent vă stă 
la dispoziţie un sistem virtual de magazine, care 
este compatibil cu orice sistem de comercializare 
a mărfurilor şi care poate fi în acelaşi timp complet 
adaptat optic dorinţelor Dvs. 

iContent accesează ușor baza de date a sistemu-
lui european de informații în construcții.

Integrarea de surse de date externe în magazinul 
Dvs. virtual (ex. catalogul de produse profesiona-
le Hagebau) nu reprezintă o problemă.
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Mag. W. Lell
Director
Dach und Wand, 
Achau

Suportul zilnic oferit celor peste 2500 de clienți 
comerciali, necesită un sistem online orientat 
spre cerințele clienților, care este compatibil și 
integrabil în propriile lor sisteme de prelucrare 
a datelor.

iContent.commerce se integrează fără proble-
me în mediul sistemului nostru, făcând posibil 
transferul clar de informații începând de la 
calcularea prețurilor, ofertare până la comenzi 
on-line, preluarea comenzilor și prelucrarea în 
propriul sistem de procesare a datelor.

Prin actualizarea și updatarea continuă a siste-
mului, pagina noastră web pentru clienți este 
mereu adaptată celor mai noi progrese tehnice, 
îndeplinind optimal cerințele clienților.

www.dachundwand.at

Liste de prețuri individuale pentru clienți și comenzi online pentru firme sau privat

Extensia eCommerce a sistemului iContent.cms 
vă facilitează cel mai performant suport individual, 
oferit prin internet, clienților privați sau firmelor.

Bineînteles, iContent.commerce oferă toate 
funcționalitățile la care vă așteptați de la cel mai 
performant sistem de magazine online.

Mai mult, puteți adapta sistemul la cerințele indivi-
duale ale clienților, sau chiar la cele ale colabora-
torilor sau angajaților acestora.  

Sistemul preia din propriul Dumneavoastră sistem 
de prelucrare a datelor, modele de prețuri pentru 
firme sau pentru grupe de clienți cât și gamele de 
produse.

Reprezentarea și funcțiile disponibile le definiți 
comod din sistemul Dumneavoastră online 
– pentru grupe de clienți și  chiar pentru persoane 
individuale.

Totuși, iContent.commerce merge chiar mai de-
parte. Clineții Dumneavoastră pot selecta singuri 
game standardizate sau le pot deriva din comen-
zile anterioare. Astfel fiecare firmă poate accesa 
doar articolele de care are mereu nevoie.

Nici preluarea căutărilor anterioare sau a comenzi-
lor deja realizate în coșul actual de cumpărături nu 
este o problemă.

Note de recepția mărfii și facturi
iContent.commerce este compatibil și cu softul 
Dumneavoastră de arhivare.

Astfel, clienții Dumneavoastră pot accesa notele 
de recepția mărfii semnate și scanate la fel de ușor 
ca și facturile în orginal.

Facturile și notele de recepție pot fi interrelaționate, 
pentru a ușura munca clienților Dumneavoastră.

comenzi online pentru firme sau privat: www.sankt-urban.at

câteva referințe:
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Informații variate pentru clienți

Pe lângă condițiile individuale pentru clienți, utili-
zatorul poate accesa o serie întreagă de informații 
suplimentare, datorită integrării în sistemele interne 
de prelucrare a datelor cât și în sistemul european 
de informații în construcții. Acestea includ:

 - Stocurile depozitelor, disponibiltate
 - Informații despre produse și imagini
 - Stadiul comenzilor
 - Liste de prețuri compatibile cu
   sistemele de prelucrare a datelor

Sistemul este creat în așa fel încât folosește toate 
sursele de date disponibile, pentru a crea o ofertă 
de informații cât mai largă cu un minim de efort 
posibil.

Compatibil cu sistemul Dvs. de 
comercializare a mărfurilor
iContent.commerce este cu siguranță compatibil 
cu sistemul Dumneavostră de comercializare a 
mărfurilor, pentru ca permite definirea complet 
liberă a interfețelor. Astfel, orice sistem de pre-
lucrare a datelor poate fi folosit ca sursă externă 
de informații.

Indiferent ce interfață folosește sistemul 
Dumneavoatră de comercializare a datelor  (FTP, 
ODBC, Webservice XML), iContent.commerce 
poate lucra cu datele Dumneavoastră.

Formatare liberă a listelor de prețuri
În funcție de propriile dorințe, puteți prezenta 
listele de prețuri în cele mai diverse forme și 
formatări.

Atât structura cât și amplitudinea datelor repre-
zentate (de ex. cu sau fără condiții suplimentare) 
pot fi adaptate fiecărui client.

Dacă doriți, le puteți adapta chiar și la cerințele 
fiecărui colaborator al clientului Dumneavoastră.

eCommerce de succes în comerțul cu materiale de construcții - www.dachundwand.at

Procese continue

iContent.commerce se integrează complet în 
sistemul Dumneavoastră de prelucrare a  da-
telor  - și dacă doriți, chiar și în sistemele clienților 
Dumneavoastră.

Încărcați structurile Dumneavoastră de articole, di-
rect de pe pe pagina web, în propriul sistem intern. 

Prezentați clienților Dumneavoastră direct în siste-
mul on-line date despre condiții calculate special 
pentru ei, informații despre stocuri și disponibilitate!

Puneti la dispoziția clienților, pentru download, liste 
de prețuri individuale, în orice format dorit:

 - Excel
 - Datanorm
 - PRICAT
 - CSV
 - XML
 - bmeCat

Sau oferiți-le liste de prețuri personalizate, formata-
te, ilustrate și individualizate, printate sau în format 
PDF.

Bineînțeles, întrebările și comenzile clienților pot 
fi ușor transferate direct din sistemul on-line în 
propriul dumneavoastră sistem de procesare al 
datelor.

Astfel puteți minimaliza timpul și costurile de pre-
lucrare, în același timp servindu-vă clienții rapid și 
profesional.

Desigur, persoana răspunzătoare pentru firma 
dumneavoastă este informată despre comanda 
clientului prin e-mail și poate reprezenta în sistem 
progresul acesteia.

Comenzi direct din sistemul de pro-
cesare al clienților Dumneavoastră

iContent.commerce deține interfețe în toate 
direcțiile.

Acest fapt vă oferă posibilitatea de a prelua co-
mezile clienților direct din sistemul acestora de 
procesare a datelor, de ex. Z-Kalk.

Astfel, înlesniți clienților procesul de prelucrare, 
profitând la maxim de toate avantajele propriului 
ciclu de comenzi electronice.

0011.indd   1 05.04.2010   16:55:11



Kommerzialrat
Anton Reithner
Director 
ARDEX Baustoff 
GmbH, 
Loosdorf

Inovația permanentă în folosul clienților  noștrii 
generează perioade scurte de timp între dezvol-
tarea produselor și introducerea lor pe piață.

Prezența noastră în mai multe state europene, 
în Turcia și în Rusia, impune disponibilitatea 
rapidă a mediilor noastre actualizate de pro-
movare în toate țările, limbile și seturile de 
caractere.

Aici intervine uriașul suport în generarea flexibilă 
a mediilor noastre de promovare, datorat bazei 
de date a sistemului european de informații în 
construcții și iContent.document.

www.ardex.at

Cataloage  structurate incluzând 
game variate de produse
Stocarea centralizată a datelor, cu cerințe minime 
de întreținere și cu posibilități multiple de utilizare a 
informațiilor reprezintă unul dintre scopurile princi-
pale ale sistemelor și serviciilor oferite de noi.

Odată cu iContent.document vă stă la dispoziție o 
extensie a sistemului on-line iContent cu ajutorul 
căreia puteți realiza diverse produse extrase din 
baze de date existente. Astfel puteți crea, cu un 
risc minim de erori, cataloage printate organizate 
pe game de produse cât și numeroase alte produse 
imprimate. 

Astfel nu mai trebuie sa vă creați catalogul de 
produse pagină cu pagină și articol cu articol, 
folosind programe complicate tip DTP (Desktop 
Publishing).
În schimb, definiți structura și layout-ul catalogului, 
selectați conținutul dorit din baza de date cât și 
alegeți poziționarea în pagină.

În legătură cu sistemul Dumneavoastră de comer-
cializare a mărfurilor, iContent.document extrage și 
realizează din definițiile acestuia întregul document, 
punându-vi-l la dispoziție rapid, în diverse formate.

printare flexibilă și design multimedia

Obțineți datele direct în format pre-press, putându-
le modifica global înainte de imprimare fără a vă 
genera mari eforturi. 

O nouă schemă de culori? Prețuri recalculate pen-
tru 500 de pagini? O structură de oferte modificată? 
O pagină nouă introdusă în poziția 359?

Dorințe care v-ar întârzia proiectul cu cânteva zile 
datorită prelucrării manuale pot fi implementate cu 
iContent.document  fără probleme până în ultimul 
moment înainte de imprimare.

Datele finale pot fi printate direct, dar pot fi folosite și 
în alte scopuri, în diverse alte formate:

 - documente PDF
 - HTML pentru sistemul Dvs. online
 - Integrare în sistemul Dvs. eCommerce
 - Cataloage cu pagini în sisteme Flash
 - inDesign(R) pentru prelucrări ulterioare
 - și multe altele

Realizat cu iContent.document...și prospectul din mâna Dumneavoastră!

câteva referințe:
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utilizare multimedia a datelor 
Dumneavoastră
iContent.document este util pentru punerea în 
valoare între diferite medii, a datelor disponibile, 
în vederea generării și transferului oricărui tip de 
document printat sau digital în orice layout dorit și 
într-un mod simplu și rațional.

Ca produs singular, reprezintă o modalitate 
performantă și economică de a crea medii im-
primate, formatate grafic, din conținuturile bazei 
de date existente. De asemenea se integrează 
fără probleme în versiunea actuală a sistemului 
i.Content.commerce – leader în comerțul cu mate-
riale de construcții. 

Crearea mediilor imprimate în tiraj mare, utilizând 
baza de date, este la fel de economică ca și rea-
lizarea de ediții individuale pentru clienții selectați. 
Alte tipuri de produse vă stau la dispoziție în ediții 
speciale, tiraje mici sau imprimări offset, în format 
digital, PDF sau CD-ROM.

Un avantaj important îl reprezintă împletirea dint-
re formatare grafică, manipulare ușoară, editare 
performantă și individualizată, suportul diferitelor ti-
puri de medii și folosirea (chiar concomintentă) a di-
verselor surse de date din sistemul Dumneavoastră 
intern de calcul.

documente preferate
iContent.document vă sprijină în mod optim  în 
crearea de cataloage sortate pe game de produ-
se. În același timp, orice alt tip de proiect inițiat din 
baze de date poate fi implementat în cel mai scurt 
timp cu ajutorul sistemului.

De exemplu, această broșură a fost realizată în 
șapte limbi cu ajutorul i.Content.document și este 
în același timp disponibilă și pe www.inndata.at.

Integrare între imprimare și sistem on-line: www.waelderhaus.at

Cataloage de prețuri printate și pe 
web
Doriți sa le oferiți clienților Dumneavoastră un 
ghid informativ al produselor și să le faceți posibilă 
clienților accesarea condițiilor individuale online?

Sau preferați să creați liste de prețuri formatate 
simplu și personalizate cu grupele de produse 
necesare fiecăruia dintre clienții Dumneavoastră? 
Fiecare dintre acestea poate conține condiții in-
dividuale și poate fi disponibilă, dacă preferați,  și 
pentru download in format PDF.

iContent.document oferă diverse opțiuni  în ser-
viciul clienților. Intr-o interfață web simplă, definiți 
documente exact după preferințele clienților 
Dumneavoastră, exportându-le apoi in formatul 
cel mai potrivit.

Servicii
Bineînțeles, noi preluăm cu plăcere sarcina de 
a vă crea cataloagele și produsele printate, ca 
parte a serviciilor pe care le oferim, punâdu-vă la 
dispoziție cataloagele în format printat final.

surse de date la alegere

iContent.document folosește datele de pe pagina 
Dumneavoastră web, din sistemul intern de pro-
cesare al datelor sau din sistemul european de 
informații în construcții la fel de neproblematic 
ca și pe cele din alte surse. Ceea ce a fost odată 
înregistrat, poate fi folosit oricând și pentru orice 
tip de mediu.

pre-press din  iContent.document
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Siegfried Egger
Director
ÖBAU Egger, Kla-
genfurt

Clienții magazinelor noastre de bricolaj profită 
de accesul simplu la punctele bonus, prin ter-
minalele situate în magazinele de materiale de 
construcții și bricolaj.

Clienții noștrii posesori de carduri de client pot 
folosi majoritatea funcțiilor și prin intermediul 
sistemului nostru virtual putând accesa în plus 
o gamă largă de informații de interes.
 
Conectarea la diversele sisteme de manage-
ment a resurselor și comercializare a mărfurilor 
folosite în filialele noastre a fost realizată fără 
probleme în timpul operării, inclusiv legătura 
cu noul nostru software Enterprise Resource 
Planning.

www.oebauegger.at

Datele necesare sunt extrase direct 
din sistemul Dvs. de comercializare 
a mărfurilor şi sunt astfel mereu ac-
tualizate.

Astfel vă stă la dispoziţie un sistem 
avantajos pentru consultaţa clienţilor 
Dvs.

Astfel vă stă la dispoziţie un sistem 
avantajos pentru consultaţa clienţilor 
Dvs.

Bineînțeles, vă oferim suportul nostru și 
pentru procurarea cardurilor de client.

terminale pentru carduri clienţi

Terminalele iPoint sunt disponibile în diferite forma-
te, cu stativ sau montate pe perete şi pot fi dotate 
cu scannere pentru coduri de bare cât şi cu alte 
diverse dispozitive de citire a cardurilor de client. 

Software-ul va fi adaptat cerinţelor Dvs. privitoare 
la layout cât şi numarului de terminale, făcând 
utilizarea funcţiilor acestora foarte uşoară pentru 
clienţii Dvs. 

În funcţie de cerinţe, sistemul pune la dispoziţia 
clienţilor Dvs. un număr larg de funcţionalităţi, 
cumar fi:

  − Informaţii despre produse
  − Solicitări de preţuri (Scanner)
  − Informaţii publicitare
  − Locul pe raft (unde se află...)
  − Video despre produse
  − Afişaj număr de puncte de pe cardul de client
  − Solicitare diverse cupoane sau bonuri valorice
  − Jocuri cu câştiguri

Sistemul iPoint poate fi integrat fără probleme în 
sistemele de carduri pentru clienţi ale diverselor 
grupări comerciale.

inndata iPoint este bineînțeles, ca și celelalte siste-
me inndata,  compatibil cu toate sistemele uzuale 
de comercializare a mărfurilor și accesează direct 
baza de date cu produse a sistemului european de 
informații în construcții.

În același timp, prin intergrarea cu familia de produ-
se iContent, iPoint vă pune la dispoziție prin inter-
net toate facilitățile și funcțiile cardurilor de client.

Sistemul poate fi upgradat după preferițe și oferă 
de exemplu posesorilor de carduri de client, o 
funcție pentru rezervarea și managementul utila-
jelor închiriate. 

Integrarea surselor de date externe (ex. Catalogul 
de produse profesionale Hagebau) se poate reali-
za fără probleme.

Terminalul adaptează singur datele la alte siste-
me, astfel încât toate funcţionalităţile vă stau la 
dispoziţie în cel mai scurt timp de procesare.

terminale pentru carduri clienţi
Terminalele de carduri pentru clienţi iPoint vă 
facilitează service-ul optimal pentru posesorii de 
carduri de client. 

Terminalele pot fi configurate pentru operarea 
paralelă a diferitelor tehnologii de carduri şi sunt 
compatibile cu carduri magnetice, cu chip sau 
coduri de bare.

Tipărirea de cupoane, afişarea bonusurilor şi a 
economiilor se face printr-o interfaţă comodă.

iPoint terminale pentru carduri clienţi

câteva referințe:
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ideal  pentru schimbul electronic
de facturi şi EDIFACT
inndata interchange vă facilitează emiterea de 
facturi şi comenzi electronice direct din sistemul 
Dumneavoastră de comercializare a mărfurilor, fără 
cheltuieili sau eforturi mari.

În plus, nu are importanţă ce sistem de comercia-
lizare a mărfurilor folosiţi, pentru că  inndata inter-
change este compatibil cu toate softurile uzuale.

Toate sistemele de software curente pot exporta 
sau importa sub formă de date digitale comenzi 
şi facturi. inndata interchange este gândit astfel 
încât nu doar înţelege orice format folosit de soft-ul 
Dumneavoastră, dar îl şi generează.

Astfel ne asigurăm că inndata interchange lucrează 
fără probleme nu doar cu sistemul Dumneavoastră 
de software dar şi cu cele ale partenerilor 
Dumneavoastră de afaceri.

Fără probleme în reţea

Folosirea inndata interchange ca soluţie pentru 
schimbul de date de facturare cu toţi partenerii 
Dumneavoastră nu necesită mari eforturi din partea 
departamentului Dumneavoastră de prelucrare a 
datelor.

inndata interchange funcţionează pe orice calcu-
lator din reţeaua Dumneavoastră şi nu necesită 
schimbări legate de securitate sau calibrări ale 
reţelei. 

Comunicarea se realizează codificat, prin portul 80, 
pe care îl folosiţi şi pentru legătura Dumneavoastră 
cu World Wide Web. 

Dacă doriţi, puteţi instala inndata interchange 
în zona de siguranţă a firewall-ului; nici utiliza-
rea modemurilor dial-up sau a altor modemuri 
asemănătoare nu afectează capacitatea de lucru 
a inndata interchange.

inndata interchange: Compatibil cu toate standardele

inndata interchange face posibil schimbul auto-
matizat al diverselor tipuri de facturi din sistemul 
Dumneavoastră de prelucrare al datelor cu fieca-
re dintre partenerii de afaceri. 

În acest scop inndata interchange poate fi integrat 
în orice structură de prelucrare a datelor, lucrând 
în acelaşi timp fără probleme şi cu alte standarde 
de comunicare cum ar fi AS2.

inndata interchange este spre exemplu compatibil 
cu următoarele standarde:

  - XML
  - BMECat
  - CSV
  - EDIFACT
  - PRICAT
  - DATANORM
  - OpenTRANS
  - AS2

şi multe altele.

După instalarea şi parametrizarea inndata inter-
change nu trebuie să vă mai îngrijiţi de program.

interchange prelucrează în background intrările şi 
ieşirile facturilor şi protocolează aceste acţiuni. 

Intervenţia Dumneavoatră este doar atunci 
cerută, când doriţi să transmiteţi prin intermediul 
interchange facturi electronice unui nou partener 
de afaceri.

Chiar şi în acest caz, eforturile sunt minime: 
Dumneavoastră definiţi tipurile de facturi pe care 
doriţi să le transmiteţi şi locaţia unde să fie salva-
te, astfel comunicarea fiind deja posibilă.

Prevederi legale
Pentru introducerea și folosirea facturilor electro-
nice trebuie respectate anumite pevederi legale. 

Vă oferim cu plăcere consultanță în această 
privință.

Interchange - viitorul în realizarea de comenzi şi emiterea de facturi
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...despre inndata...

Inndata Datentechnik, cu sediul în Innsbruck, 
Austria operează un centru de calcul productiv şi 
sistemul european de informaţii în construcţii.

Printre clienţii şi partenerii firmei inndata Daten-
technik GmbH se numără intreprinderi comerciale 
şi industriale, cât şi diverse firme active în domeniul 
construcţiilor.

Răspunderea pentru text
 și conținut:
inndata Datentechnik GmbH, FN198640v
Pacherstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel. +43/(0)512/36 22 33 Fax -9
romania@eurobau.com
Imagine copertă: iStockphoto

Activitate de cercetare suținută de:

Selecție a partenerilor industriali din sistemul www.euroConstructia.ro
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