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SUNTEŢI PREGĂTIŢI PENTRU 
INOVAŢIA CONSTRUCTIVE? 

Procesele de producţie şi cele administrative au devenit în zilele noastre din ce în 

ce mai complexe. Acest fenomen este valabil pentru toate tipurile de afaceri, dar 

este mai pregnant în industria construcţiilor. Jucătorii din această industrie petrec 

din ce în ce mai mult timp efectuând operaţii administrative, optimizarea sarcinilor 

repetitive, gestionarea reclamaţiilor... Rareori au timp să se ocupe de întreţinerea 

relaţiilor cu clienţii, gestionarea proiectelor, activităţi care definesc o afacere. 

Aceştia nu mai au timp pentru cercetarea şi dezvoltarea unor noi procese eficiente 

care au fost deja adoptate în alte industrii similare. Pierderea timpului de către 

manageri cu acţiuni neproductive şi fără rost poate fi prevenită doar cu ajutorul 

unei unelte IT inteligente. 

Astfel, întrebarea esențială este: Sunteţi pregătiţi pentru inovaţia constructivă? 

A+R2 este a șasea generație de programe de calculator dezvoltate de Arma Plus 

începând cu 1984. Aceasta este cu adevărat cea mai dezvoltată şi cea mai completă 

soluţie. O echipă de ingineri dedicată departamentului de cercetare şi dezvoltare a 

lucrat timp de mai multe luni pentru a vă putea prezenta acest nou produs. A+R2 

este soluţia IT pentru industria construcţiilor. Această soluţie este un 

Manufacturing Executing System (sistem executiv de producţie) real, indiferent 

dacă este vorba de optimizarea producţiei de oțel, armături & plase, componente 

prefabricate, sau de producţia la cerere a oricăror altor elemente. 

A+R2 vă permite să fiţi: 

• conectat cu personalul, şantierele, inginerii, contractorii şi chiar furnizorii

dumneavoastră,

• inteligent în toate procesele activităţilor dumneavoastră zilnice,

• inovator cu soluții cu valoare adăugată pe care să le oferiţi clienților

• cooperant cu toți partenerii cu care aveți relații de afaceri

Pregătiți-vă pentru Construction 2.0 și descoperiți în paginile următoare toate 

soluțiile inovatoare pe care A+R2 de la Arma Plus vi le poate oferi. 



CONECTAT INTELIGENT

A+R2 este compatibil cu implementarea într-o rețea 

locală, într-o rețea regională, sau chiar în „Cloud”. Astfel, 

vă oferă posibilitatea să conectați toți utilizatorii, 

indiferent de unde se află aceștia, indiferent de ce trebuie 

să facă aceștia. 

Astfel, devine foarte ușor să urmăriți cererile și 

comunicările dintre inginer, șantier și fabrică, ceea ce 

oferă o economie imensă de timp și posibilitatea de a 

anticipa mai bine evoluțiile. 

Gestionarea sub-contractorilor devine mult mai sigur și 

mai facil, deoarece A+R2 poate genera în mod automat 

comenzi de lucru pentru sub-contractori și note de livrare 

pentru șantiere, cu informațiile relevante și posibilitatea 

de urmărire de către administrație. 

Conectarea se face online. Indiferent dacă este vorba despre 

producție (trasabilitate completă pentru utilaje, operatori, 

materiale, calitate...), încărcarea camioanelor și livrarea efectivă 

pe șantier (validare prin scanare) sau localizarea pe șantier 

(înregistrări GPS) A+R2 oferă opțiuni complete de monitorizare 

în timp real a tuturor proceselor. 

Planificarea producție în baza cererilor primite din partea 

șantierelor, precum și în funcție de disponibilitatea 

resurselor reprezintă o provocare căreia trebuie să îi faceți 

față în fiecare zi. Pentru prima dată aveți o imagine 

completă asupra încărcării estimate, calculate și lansate în 

producție. Această imagine este oferită de funcția de 

planificare globală Overal Planning inclusă în A+R2, care 

vă oferă posibilitatea să acceptați în siguranță cererile 

venite din partea clienților dumneavoastră. 

De asemenea, în ceea ce privește procesele de logistică, 

planificare, producție, puteți adopta metoda Just In Time (la 

momentul potrivit) care este inclusă în funcția A+R2 LPM. 

A+R2 are grijă de întreg lanțul de aprovizionare pentru a integra 

toate datele necesare gestionării mai eficiente. Completarea 

automată a stocurilor se face luând în considerare și factorul 

sezonier (MRP2). În ceea ce privește furnizorii, câteva dintre 

funcționalitățile complete ale A+R2 includ ofertarea, comanda, 

recepția, listele de prețuri, întârzierile la livrare, rapoartele de 

calitate și interfața pentru furnizori. 

Stocul de materii prime reprezintă un factor cheie pentru 

afacerea dumneavoastră. De asemenea este specific industriei 

metalurgice. Din acest motiv, A+R2 include un control dublu al 

stocurilor: contabil și stocuri inventariate. Această funcție oferă 

un control complet asupra calcului prețurilor, și asupra calității, 

cu eficiență automatizată. 

Visul oricărei fabrici de armături devenit realitate: A+R2 

oferă o soluție de scanare digitală a fișierelor CAD 

(dwg/dxf) pentru a genera în mod automat lista de bare 

corespondente, gata pentru producție. Rapid și eficient. 



INOVATOR COOPERANT

A+R2 oferă un mediu ergonomic complet nou. Este 

foarte ușor de utilizat. Permite utilizatorului să creeze 

propriul mediu de lucru (ferestre, scurtături, selecție 

coloane, afișarea mai multor ferestre...) 

Fiecare profil (manager, angajat, administrator...) poate 

crea propria planșă pe care o poate partaja, și care este 

afișată la pornirea programului. Sunt disponibile grafice, 

diagrame circulare, bare de progres... Datele pot fi extrase 

din baza de date, ceea ce înseamnă că orice funcție de 

analiză sau de monitorizare poate fi accesată. 

Planificatorii au acces la un ecran configurabil pentru 

„planificare/detaliere” care oferă multe funcții care să facă 

experiența acestora mult mai simplă și mai eficientă 

(zoom în funcție de tipul de informație, afișare coloane, 

captură dimensională a unei forme sau a unui tabel, 

previzualizare a unei forme 3D la scară, vizualizare situație 

cu colorarea barelor, arce disponibile până la 999 s/c, 

desenare elemente de fixare, macrodefiniții, import și 

export liste...) 

Întreținerea mașinilor reprezintă un factor cheie pentru 

păstrarea unui nivel ridicat al resurselor disponibile. Din 

acest motiv, A+R2 oferă o unealtă de gestionare a acestor 

servicii. Puteți planifica orice acțiuni care trebuie efectuate 

asupra mașinilor, iar operatorii acestora vor fi informați prin 

intermediul A+TouchBox. Sarcinile operatorilor vor fi 

urmărite și luate în considerare la calculul productivității 

acestora. Astfel, întreținerea preventivă devine o sarcină 

ușoară. 

Construction 2.0 a fost creat, și împreună cu acesta și 

sistemul de modelare a informațiilor care crește 

posibilitățile de colaborare dintre diferiții participanți la 

un proiect. A+R2 este compatibil cu această nouă 

tehnologie și propune interfețe IFC (clase de fundații). 

Pentru a crește posibilitățile de colaborare, este nevoie 

de economii de timp. Din acest motiv, legăturile dintre 

persoane au nevoie de un mediu de transfer a datelor 

mai rapid. A+R2 poate fi utilizată pe scară largă ca și 

aplicație web. Acest sistem poate fi utilizat cu 

rebarsystem.com, readplangs.com, aplicații pentru mobil 

sau servicii de internet, pentru a vă permite să 

economisiți timp într-un mod mai sigur și mai productiv. 

În cazul în care este necesar ca sistemul A+R2 să 

colaboreze cu programe de la terți, există, bine-înțeles o 

funcție disponibilă dedicată pentru aceasta. O interfață 

universală cu un convertor de cod încorporat poate citi și 

importa liste de bare. Echipa noastră de proiect poate 

analiza în amănunt cererile de configurare a unei 

comunicații corecte între diferitele sisteme IT pe care le 

utilizați. 

Aprobarea din partea conducerii, trimiterea automată de 

mail-uri către client, vizualizarea de către utilizatori a unor 

informații globale, acestea sunt câteva exemple de ceea 

ce puteți obține cu ajutorul funcției Workflow Process 

(flux de lucru) a sistemului A+R2. Fiți cooperanți, fiți 2.0. 



PACHETELE A+R2 

PACHETUL ESSENTIAL 

ADMINISTRATIV 

• Parametri personalizați 

• Gestionare șantiere 

• Gestionarea produselor comercializate 

• Livrare 

• Facturare și plăți 

• Achiziții 

• Gestionarea stocurilor (contabilitate și 
stocul inventariat) 

TEHNIC 

• Detaliere (componente armături) 

• Calculul costurilor pentru producția 
standard 

GESTIUNEA PRODUCȚIEI 

• Captură a progresului activităților de 
sudură prin scanarea planurilor de 
lucru 

• Încărcarea liniilor de producție 

• Optimizarea proceselor la ghilotinele de 
mici dimensiuni 

OPȚIUNI 

GESTIUNEA PRODUCȚIEI 

• Descărcare model 2D - Driver BVBS 

• Descărcare directă a modelului 1D și
prin interogarea echipamentului de
producție (în funcție de echipament) 

ARHITECTURĂ 

• Stație de lucru unică 

• LAN 

• Cloud 

PACHETUL ADVANCED 

Include toate funcționalitățile pachetului 

Essential plus: 

ADMINISTRATIV 

• Instalare și facturare 

• Analiza erorilor MRP1 (Planificarea 
cerințelor de materiale - MRP) 

• Pre-comenzi clienți TEHNIC 

• Gestionarea laboratoarelor de calitate 

• Transfer de date între bazele 
A+Software 

• Exportul produselor în sisteme CAD 

LOGISTICĂ 

• Controlul încărcării 

• Optimizarea căilor de livrare 

• GESTIUNEA PRODUCȚIEI

• Optimizarea proceselor la ghilotinele de 
mici dimensiuni 

• Gestiune Just In Time 

• Descărcare model 2D - Driver BVBS 

• Captură a progresului activităților de 
tăiere și îndoire prin scanarea 
planurilor de lucru 

OPȚIUNI 

ADMINISTRATIV 

• Gestiunea companiilor sub-

contractate TEHNIC 

• Proiectarea și producția plasei standard 
sudate 

• Proiectarea și producția plasei speciale 
sudate 

• Configurator pentru lista de materiale
 (MES) 

GESTIUNEA PRODUCȚIEI 

• Optimizarea proceselor de tăiere 
personalizată 

• Organizare și lansare (Strategie de 
producție) 

• Monitorizarea producției în timp real - 
Achiziții de date în regim industrial 

• Sistem de întreținere a echipamentelor 

PACHETUL PREMIUM 

Include toate funcționalitățile pachetului 

Advanced plus: 

ADMINISTRATIV 

• Flux de lucru 

• Sub-contractare 

• Gestiunea resurselor umane (gestiunea
numărului de angajați și verificări de
control) 

TEHNIC 

• Configurator pentru lista de materiale 
(MES) 

• Configurator pentru monitorizarea 
costurilor reale de producție 

LOGISTICĂ 

• Gestionarea cântarului pentru vehicule 
de mare tonaj 

• Stoc mobil (soluție mobilă cu PDA:
Recepție, inventar, stoc la stoc 

GESTIUNEA PRODUCȚIEI 

• Optimizarea proceselor de tăiere
personalizată 

• Organizare și lansare (Strategie de
producție) 

• Monitorizarea producției în timp real
(Achiziții de date în regim industrial) 

• Sistem de întreținere a echipamentelor 

• Captură online a progresului
activităților de sudură prin scanarea 
planurilor de lucru 

• Captură online a progresului
activităților de tăiere și îndoire prin
scanarea planurilor de lucru 



PACHETELE A+R2 

PACHETUL CONCRETE PRECASTER 

 ADMINISTRATIV 

• Parametri personalizați 

• Gestionare șantiere 

• Livrare 

• Facturare și plăți 

• Achiziții 

• Sub-contractarea de armături 

• Instalare și facturare 

TEHNIC 

• Proiectarea componentelor 

• Planificarea cerințelor de materiale (MRP) 

• Configurator pentru lista de materiale 

LOGISTICĂ 

• Optimizarea căilor de livrare 

• Stoc 

ARHITECTURĂ 

• Stație de lucru unică 

• WAN 

• LAN 

• Cloud 

OPȚIUNI 

ADMINISTRATIV 

• Flux de lucru 

• Gestiunea resurselor umane 

• Stoc mobil 

GESTIUNEA PRODUCȚIEI 

• Monitorizarea producției în timp real 

PACK GENERAL CONTRACTOR 

ADMINISTRATIV 

• Soluții integrate de la proiectare la sub-contractare 

• Parametri personalizați 

• Gestionare șantiere 

• Gestiunea livrărilor către șantiere 

• Facturi și plăți pentru sub-contractori 

• Comenzi pentru sub-contractori 

• Sistem de 

armături 

TEHNIC 

• Detalierea listei de materiale (introducere sau import de date, 
desene) 

• Livrări din partea sub-contractorilor 

• Stoc de pe șantier: localizare și trasabilitate 

OPȚIUNI 

ADMINISTRATIV 

• Flux de lucru 

ARHITECTURĂ 

• Tra nsfe r de  da te  între  b aze le  de  da te  A+So ftwa re





SOLUȚII INDUSTRIALE SOLUȚII PENTRU PLASE 

Conectarea platformei de producție la o Unealtă pentru 

Luarea Deciziilor, așa cum este A+R2 este o 

funcționalitate într-adevăr necesară. Din acest motiv 

această funcție este inclusă în pachetul Advanced și, 

bine-înțeles, în versiunea completă a programului cu 

pachetul Premium. Aveți în continuare opțiuni de 

extindere a conexiunilor în funcție de echipamentul de 

care dispuneți. Opțiunile industriale oferă 

• Drivere specifice de comunicare pentru echipamentele 

de producție,

• Extensie pentru algoritmul de organizare a stațiilor 
de lucru în atelier

• Control online suplimentar al stațiilor de lucru pentru

productivitate și trasabilitate

• Echilibrarea încărcării în producție pentru fiecare 
centru de producție

• Echipament mobil (A+PDA)

• Echipament cu ecran tactil (A+TouchBox) 

• Overall Equipment Effectiveness (Eficiența globală a

echipamentului): Implementarea senzorilor

electronici pe echipamentul dumneavoastră pentru

monitorizarea online a activității echipamentului 

• Monitorizarea operațiilor de întreținere

A+R2 poate fi completat cu o soluție cuprinzătoare 

pentru gestiunea producției de plasă de sârmă. Aceasta 

include: 

• Configurația mașinii

• Librărie de plase

• Design special al plaselor (console, conversie, 

secțiunea necesară a oțelului...) 

• Analiza configurației pentru realizarea tehnologiei de 
realizare a plasei

• Importul și exportul desenelor CAD 

• Tăiere standard și plasă îndoită

• Anularea și optimizarea producției

• Descărcare în echipamentul de sudură

• Monitorizarea producției

• Controlul calității și al trasabilității 

• Stoc

• Gestiunea materiilor prime, inclusiv a procesului de 

laminare la rece

Pentru aceste funcții dedicate producției de plase puteți 

consulta broșura noastră dedicată 



SERVICII ARMA PLUS 

Recuperarea investițiilor pe care o meritați, se datorează eficienței finale în utilizarea programului A+R2 atât în birouri cât 

și în spațiile de producție. Un alt factor care influențează recuperarea investițiilor este modul corect în care datele A+R2 

sunt integrate în cadrul organizației dumneavoastră. 

Acesta este motivul pentru care departamentul de servicii se implică atât de repede în proiectul dumneavoastră. 

Managerii de proiect vor identifica rapid cerințele specifice pe care le puteți avea. Acest proces poate fi unul personalizat, 

un set de interfețe specifice cu pachetul ERP al grupului sau orice altă funcție care nu este inclusă în miile de funcții 

standard. Cu cât mai repede și cu cât mai bine sunt anticipate aceste cerințe, cu atât mai bun va fi factorul de recuperare 

a investițiilor. 

Această regulă se aplică și pentru școlarizare. Angajații noștri nu doar că vă învață modul de utilizare a programului 

A+R2. Fac mult mai mult decât atât. Aceștia vă prezintă cele mai bune practici în industria în care activați și adaptează 

acestea la mediul dumneavoastră specific de lucru. Aceștia beneficiază de experiența la nivel internațional și sunt doritori 

să împărtășească această experiență. 

Odată finalizată implementarea, nu veți fi lăsați singuri. Putem oferi asistență prin intermediul telefonului, e-mailurilor sau 

acces direct prin internet pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la A+R2. Consultanții noștri vorbesc 

limba engleză, spaniolă, franceză, italiană, poloneză, germană, portugheză sau afrikaans. În cazul în care apare o solicitare 

specifică, veți fi sfătuiți de consultanții noștri, respectiv veți fi în contact direct cu conducătorii de proiect. 



CARACTERISTICI TEHNICE 

A+R2 este compatibil cu o instalare locală, în rețele locale sau rețele regionale. Acesta poate fi, de asemenea, 

implementat într-o arhitectură în cloud. Arma Plus oferă acces de tip SaaS (software ca serviciu) cu baze de date și 

găzduire de aplicații. 

Recomandările depind de arhitectura aleasă și de mediul dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care echipa noastră 

este disponibilă pentru a cerceta care sunt cele mai bune recomandări pe care pe putem face, luând în considerare 

pachetul A+R2, numărul de utilizatori, arhitectura, mediul, programele furnizate de terți... etc. 

Pentru o astfel de analiză vă rugăm să luați legătura cu noi. 

Nu aveți timp de pierdut cu actualizările de produs. În plus, dacă deja utilizați un produs din gama A+Software, veți 

remarca ușurința și siguranța cu care veți adopta programul A+R2. 

CONFIGURAȚIE 

• Sistem de operare: MS Windows 

• Bază de date: MS SQL

• 32 – 64 biți

• COMPATIBIL RDS și Citrix

• Compatibil cu sistemele de virtualizare și cloud 
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