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INDUSTRIAL SOFTWARE –  

INFORMAȚII GENERALE 

Clienți 

+300 
Cetățeni beneficiari 

ai soluțiilor 

+17 
Ani de 

experiență 

+150 
Certificări 

+80 
Angajați 

+17 
Soluții 

certificate 

ORDA 

+4 mil 



PORTOFOLIU DE SOLUȚII 

 Sistem informatic integrat e-Guvernare: portal pentru servicii 

electronice (internet, extranet), portal intern, managementul integrat al 

relației cu cetățenii, management de documente & arhivare electronică, 

managementul proiectelor și investițiilor, urbanism, ERP (buget, 

contabilitate, managementul taxelor și impozitelor), plată electronică, 

personal – salarizare, asistență socială, registru agricol, poliție locală, 

patrimoniu, call center, infochioșc. 

  Portal web (B2B, B2C) – internet, intranet, extranet. 

  Managementul documentelor și al fluxurilor de lucru, arhivare 

electronică. 

  Managementul relației cu clienții. 

  Automatizarea forței de vânzări. 

  Business Intelligence – managementul performanței & raportare. 

  ERP. 

  Dispecerat tehnic integrat. 

  Soluții de securitate. 

  Infrastructură hardware și software. 

 



 Consultanță 

 Analiză de business 

 Proiectare & modelare de soluții software 

 Dezvoltare și implementare software 

 Integrare software 

 Testare & asigurarea calității 

 Implementare infrastructură hardware și software 

 Suport tehnic & mentenanță 

 Training 

 Management de proiect 

 Audit tehnic 

SERVICII 



 Smart City 

 Internet of Things, Cloud computing  

 Big data, Open data 

 e-Government, e-Citizen, e-Participation 

 e-Business 

 Knowledge management & enterprise content management 

 Securitate informațională 

DOMENII DE CERCETARE 



SM@RT CITY 



 Industrial Software este membru fondator al SM@RT CITY IT 

CLUSTER, promotor al unei dezvoltări urbane inteligente și 

sustenabile prin intermediul instrumentelor de tehnologia informațiilor și 

comunicațiilor. 

 

 Industrial Software este membru fondator al asociației SCITA 

CIVITA, promovând dezvoltarea unei platforme naționale a orașelor 

inteligente, care să sprijine procesul de inovare utilizând tehnologii 

inteligente. 

 

 Industrial Software promovează conceptul de oraș inteligent la nivel 

național prin intermediul soluțiilor TIC integrate dezvoltate în regim 

propriu sau în parteneriat. 

 

 

 http://www.eu-smartcities.eu 
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INDUSTRIAL SOFTWARE –   

PROMOTOARE A EXCELENȚEI  



SM@RT CITY  

INDUSTRIAL SOFTWARE –   

PROMOTOARE DE TEHNOLOGII 

INTELIGENTE 



SOLUȚII 

INDSOFT SM@RT CITY 

 Mobilitate inteligentă 

      Localizare indoor & outdoor: i-Locate 
 

 Infrastructuri inteligente 

      Rețele de senzori wireless:  

      Managementul parcărilor inteligente 

 

 Guvernare inteligentă 

Dispecerat Tehnic, soluție mobilă pentru 

raportarea incidentelor 

eGuvernare, big data, open data, analiză și 

raportare  
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Raportare incidente 
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Poliție locală 
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Parcări inteligente 
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Platforma de integrare

Inventar 
parcari

Detectie 
locuri libere

Informare si 
semnalizare

Control

Rezervari si 
abonamente

Plata Automatizari Analiza



SM@RT CITY  

Localizare și informare 

(i-Locate: navigare indoor-outdoor) 



SM@RT CITY  

Găzduire aplicații în cloud 



we build  

together 

#2 Mihai Viteazu Blvd, Sibiu, 

550365 Romania   

Phone +40 269 220426  

Fax +40 269 210559  

contact@indsoft.ro  

research@indsoft.ro 

www.indsoft.ro 
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