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Investește în viitorul tău. 
Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Transformarea digitală în business



Principalele trenduri în business
Accelerate de digitalizare

Viteza
În orice interacțiune

timpul este prețios

Flexibilitatea
Capacitate de 
adaptare rapidă la 
nevoi în schimbare 

Consistența
Calitate constantă 
la fiecare 
interacțiune

Personalizarea
Adaptarea / 
anticiparea nevoilor
specifice fiecărui
individ



Cum poți începe 
transformarea digitală a unei 
afaceri?

Studiu de caz:  utilizarea digitalizării și atingerea punctului critic 
de independență a afacerii (auto-susținerea) 

Pașii realizați de companie:

o Alegerea unui proces simplu, cu riscuri minime, și digitizarea 
acestuia

o Utilizarea digitalizării în relația cu clienții și angajații 
companiei

o Transformarea digitală a companiei, prin includerea în 
strategia companiei a digitalizării diverselor procese și fluxuri 
de lucru



Cum poți începe 
transformarea digitală a unei 
afaceri?

Mentalitatea potrivită pentru adoptarea digitalizării: 

• Puneți clientul în centrul strategiei afacerii și utilizați 
digitalizarea în satisfacerea nevoilor lui

• Digitalizarea nu mai este o opțiune, iar dacă  nu o 
acceptăm, concurența o va face. Și ne va depăși în 
curând.

• Integrarea tehnologiei digitale în sistemele și procesele 
companiei vă poate permite să treceți la un nivel 
superior al afacerii sau job-ului pe care îl aveți. 



Era digitală a creat concepte pentru a descrie realitatea în care trăim și în care ne derulăm 
afacerile. 

Există trei definiții de bază:

DIGITIZARE DIGITALIZARE TRANSFORMARE 
DIGITALĂ



Este procesul de trecere de la o formă analogă la o
formă digitală, cunoscută și sub numele de activare
digitală. Altfel spus, digitizarea ia un proces analogic și îl
transformă într-o formă digitală fără nicio modificare
diferită în natura procesului în sine.

EXEMPLE DE DIGITIZARE:
• documente și fișe scrise de mână, inclusiv, de ex.

istoricul clienților sau vânzărilor rescris pe computer
și convertit în fișiere PDF/Excel

• proiecte vechi, hărți sau instrucțiuni realizate manual,
fotografiate cu atenție și digitizate ca fișiere JPG

• filme analogice convertite și comprimate în fișiere

Pasul 1: DIGITIZAREA



Reprezintă utilizarea tehnologiilor digitale pentru a
schimba un model de afaceri și pentru a oferi noi
venituri și oportunități de generare de valoare.

EXEMPLE DE DIGITALIZARE:
• încărcarea datelor din foile Excel tradiționale stocate

pe un computer în soluția cloud, astfel încât toți
angajații implicați să aibă acces ușor 24/7 la datele
esențiale

• lansarea de noi oferte în comerțul electronic cu
promoții care vizează nevoile individuale (cum ar fi
articole personalizate prin aplicație)

• analiza datelor colectate de dispozitivele conectate
la internet pentru a găsi noi fluxuri de venituri (de
exemplu, cererea repetitivă a clientului pentru un
produs care nu există încă în ofertă)

Pasul 2: DIGITALIZAREA



Este procesul prin care beneficiezi pe deplin de
potențialul digital enorm al afacerii. Este o schimbare
complexă pentru o companie, care include toate
aspectele afacerii: modelul de business, procesele
interne și externe, managementul la toate nivelurile,
produsele și serviciile.

EXEMPLE DE TRANSFORMARE DIGITALĂ:
• implementarea proceselor de automatizare în toate

departamentele companiei ajută la economisirea de
timp, la eliberarea forței de muncă interne și la
păstrarea în ordine a tuturor documentelor și a
informațiilor esențiale

• transformarea de la un sistem CRM tradițional la o
soluție cloud modernă

Pasul 3: 
TRANSFORMAREA               
DIGITALĂ



Digitizarea

Digitalizarea

Transformarea 
Digitală

Tranziția de la analog la digital

Îmbunătățirea proceselor de business prin utilizarea tehnologiilor 
digitale

Valorificarea tehnologiei emergente pentru a 
construi un nou model de business, sisteme, 

experiențe pentru clienți și angajați



Cele mai semnificative beneficii ale 
transformării digitale sunt:

✓ procese de afaceri optimizate
✓ acces de la distanță la date
✓ productivitate mai mare și transparență
✓ vânzări crescute
✓ costuri interne reduse
✓ produse noi, procese inovatoare
✓ mai mult timp pentru sarcini cu valoare adăugată mare
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