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Compania: „Ursus Breweries este unul dintre cei mai mari producători de bere din România. În prezent, Ursus 
Breweries deține 3 fabrici de bere în Brasov , Buzău și Timișoara și o mini-facilitate de producție în Cluj. Mărcile 
Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Stejar, Azuga, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Pilsner Urquell, 
Asahi Super Dry, Efes și St. Stefanus, precum și marca de cidru Kingswood. Faptul că 1 din 3 beri consumate de 
români este o marcă Ursus Breweries spune multe despre calitatea berilor noastre și despre aprecierea de care 
acestea se bucură din partea consumatorilor.” 

 

Provocarea: Ursus Breweries crede într-o continuă perfecționare a relației cu clienții săi și într-o continuă 
optimizare a performanței în cadrul piețelor dinamice. Succesul Ursus Breweries se bazează si pe colaborări și 
parteneriate care sunt transpuse în eficientizarea proceselor, a modului în care activitățile sunt desfășurate, 
ducând atat la evoluția și dezvoltarea companiei cât și a tuturor partenerilor aflați în toate canalele de distribuție. 
Pentru integrarea și implementarea completă a serviciului de Electronic Data Interchange, Ursus Breweries 
utilizează exclusiv Platforma EDI Tecnet. 

 

Procesul: În cadrul Ursus Breweries comunicația EDI este utilizată pentru Comandă, NIR, Aviz Factură cât și pentru 
managementul stocurilor, procese care au ajutat și ajută la o optimizare continuă a proceselor și departementelor 
implicate în procesul de distribuție. 

 



Rezultatele: Recepționarea și procesarea imediată a comenzilor recepționate, livrarea rapidă, transmiterea corectă 
și rapidă a documentelor fiscale și comerciale către parteneri reprezintă principalele avantaje obținute din 
utilizarea Platformei EDI Tecnet. Flexibilitatea și customizările specifice solicitărilor Ursus Breweries în cadrul 
Platformei Tecnet au dus la eficientizarea și optimizarea proceselor și departementelor interne. 

 

Feedback: Unul dintre principalele avantaje aduse de Tecnet îl reprezintă faptul că putem utiliza o singură 
conexiune prin intermediul căreia putem comunica usor și rapid cu toți partenerii noștri. Pentru noi, Comtec Net 
este un real partener care acoperă și acomedează toate solicitările noastre legate de EDI, conectivitate, înrolare cât 
și alinierea informațiilor la standardele globale și locale.  

Recomandăm cu încredere platforma Tecnet pentru ușurința în utilizarea aplicațiilor, expertiza, viteza de reacție 
cât și nivelul de implicare de care a dat dovadă pe întreg parcursul colaborării. 
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