
ISPAS MARIUS-IOAN P.F.A.
Soluții complete de management a datelor electronice



Salut!

ispas.marius@dataservices.ro

Sunt Marius Ispas, Entrepreneur.

Lucrez de 16 ani in domeniul IT, in special in prelucrarea datelor.  Am 
început cu prelucrarea listelor de preturi in Excel si exportul datelor in 
fișiere .dbf (dbase). Acum eCommerce, Data Services, IoT, Content 
Services, Web 2.0, Semantic Web, Big Data, Big Content,  PIM, MAM, 
CMS, DMS, Digitization, etc. sunt realitate . . . ca si faptul ca 
managementul datelor este o provocare pentru fiecare companie. De 
ce? Din cauza multitudinii de surse, a lipsei standardelor si a volumului 
foarte mare de date ca sa amintesc doar câțiva factori.

S-au schimbat multe în 16 ani. Ce a rămas? Nevoia de specialiști cu 
experiența trecutului si dorința de a modela viitorul.

Din acest motiv a luat ființa firma Ispas Marius P.F.A.

Ce servicii pot oferi? Cum te pot ajuta sa transformi datele pe care le 
deții sau de care ai nevoie în informații valoroase? 

Urmărește aceasta prezentare!



SUMAR SERVICII

I. Servicii de management a datelor
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IV. Servicii de fotocopiere si tipărire
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VI. Programare aplicații software
VII. Administrare sisteme de calcul



I. SERVICII DE MANAGEMENT A DATELOR

Servicii de Date
Introducere specializata de date

Prelucrare date

Conversie date

Curățare baze de date

Clasificare date. Taxonomie

Servicii de Conținut
Managementul datelor de produs

Managementul activelor media

Procesare liste (de preturi n.a.)

Managementul atributelor

Legarea de oferte la produse

BPO



II. SERVICII INFORMAȚIONALE

Căutare de informații in 
mediul online

Gruparea informațiilor
Taxonomie



III. TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATA

DTP
Servicii de scanare

Servicii de scanare cu OCR

Servicii  de digitizare si arhivare 
documente. 

Administrare cataloage electronice



IV. SERVICII DE FOTOCOPIERE SI TIPARIRE

Print

Fotocopiere

Design cărți de vizita, flyere, broșuri, pliante, 
calendare, foi cu antet, etc.

Printuri (alb-negru si color) de mici dimensiuni 



V. SERVICII WEB

Administrarea paginilor web 
si activități conexe

Programare site-uri web cu panou de administrare

Programare site-uri web fără panou de administrare

Servicii de administrare site-uri web

Servicii de găzduire web si înregistrare domenii

in 
curând



VI. PROGRAMARE APLICAȚII SOFTWARE

• Folosiți o aplicație din suita MS Office? Efectuați acțiuni repetitive? V-ati gândit vreodată ca puterea suitei MS Office sta 
in posibilitatea de a  transfera datele intre aplicații folosind Visual Basic for Application, pe scurt VBA? De exemplu ca 
puteți extrage date din Outlook, prelucra in Excel si crea rapoarte in Word? Totul automat?

• Știați ca folosind MS Excel se pot prelucra si transfera milioane de înregistrări pe zi, pe o singura stație de lucru?*
• Aveți nevoie de o soluție pentru a creste productivitatea si acuratețea proceselor de introducere, prelucrare si conversie 

de date? Un specialist Excel cu experiența de peste 15 ani in programarea VBA va poate ajuta.
• Știați ca aplicațiile din suita MS Office pot fi programate folosind  Visual Basic .Net in sisteme avansate 

de prelucrare a datelor si de automatizare a sarcinilor? Aveți nevoie de utilitare care sa crească 
productivitatea? O aplicație dezvoltata personalizat este soluția!

*Folosind proceduri dedicate create in VBA si date stocate structurat (tabelar, de ex. liste de preturi - formatul fișierelor nu contează)

VBA VB.NETStudiu de caz:
O companie ce folosește:
- un sistem CRM pentru gestionarea clienților si a furnizorilor
- un program de contabilitate pentru emiterea si înregistrarea 

registrelor și a formularelor financiar contabile
- un program de gestionare a timpului de lucru
In companie circula date:
- electronice: comenzi, emailuri, date din formulare online, etc.
- pe hârtie: facturi, chitan țe, avize, garanții, etc.
Necesitați: Rapoarte in timp real care sa cumuleze informațiile din 
mai multe sisteme. Eliminarea blocajelor datorate hârtiilor.
Gestionarea eficienta a emailurilor. Facilitarea comunicării intre 
angajați.
Probleme: Fiecare program exporta datele in format diferit. Datele 
ce sunt pe suport hârtie trebuie scanate si digitizate. Din emailuri 
trebuie extrase numai informațiile relevante.

Solutia?
Email Digitizare CRM Times

V B A V B A V B AV B A

VBA: Datele sunt preluate in Excel

VBA: Structura datelor este uniformizata

VBA: Export către o baza de date relaționala

CMS/ DMS/ WIKI/ CRM/ ERP



VII. ADMINISTRARE SISTEME DE CALCUL





De ce să alegeți Ispas Marius P.F.A. ca partener?

EXPERIENTA
• 16 ani in IT (Data Management)
• 9 ani manager de proiect
• 5 ani șef de departament

Know-how
Implicarea activa, pasiunea pentru
tehnologie si diversitatea activităților 
din ultimii 16 ani au condus la siguranța
cu care pot spune: Știu cum se face!

Preturi competitive
De ce sa externalizezi anumite servicii IT? 
Pentru ca vei reduce semnificativ costurile. 
Plătești un specialist numai pentru serviciile 
efectuate, fără costuri indirecte. 

Comunicare
Pentru o comunicare optima 
pot fi găsit pe toate aplicațiile 
majore de mesagerie instantanee, 
dar si prin metodele clasice: 
telefon fix /fax, mobil, sau la punctul de lucru.
Apps: Skype, Atlassian HipChat, WeChat, Slack, Gtalk, email 

Standarde înalte de etica personală si profesională
Securitate si confidențialitatea datelor

Workflow
Livrarea la timp si la standarde înalte 
de calitate este un deziderat care 
poate fi atins prin existenta unor procese
predefinite, prin definirea activităților 
dar si a ordinii in care se executa 
acestea.

Tehnologie
Un lucru e neschimbat in IT: SCHIMBAREA! 
Fie ca vorbim de software sau de hardware lucrurile se 
schimba des. O tehnologie noua aduce după sine alta si 
tot așa. De aceea folosesc HW/SW de ultima generație 
pentru a asigura productivitate si calitate la standarde
ridicate.

Colaborare
Succesul este asigurat de munca in echipa, de 
gestionarea eficienta si transparenta a activităților 
si a informațiilor pentru atingerea unui obiectiv comun: 
satisfacția unei colaborări reușite. 
• Extranet: Microsoft SharePoint
• Sistem de management a documentelor: 

Microsoft SharePoint
• Stocare in Cloud: MS OneDrive, Google Drive
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ISPAS MARIUS-IOAN 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Sediu profesional:
Str. ZIZINULUI 22
Brașov, Cod Poștal 500414, Romania
Mobil: +40 (0)745-371.365
Email: ispas.marius@icloud.com

Punct de lucru:
ITC - International Trade Center Brașov, 
Bd.  Alex. Vlahuță Nr.10, Et.1, A8
Brașov , Cod Poștal 500387, Romania
Phone /Fax: +40 (0)368-004-315
Mobil:  +40 (0)772-235-053
Email: info@dataservices.ro / ispas.marius@dataservices.ro
Web: https://dataservices.ro | http://www.scapadehartii.ro/

Send me 
a 

message!

mispas.ro.bv

mispas.pfa@
gmail.com

mispas_pfa

mispas

Skype for Business
marius.ispas@dataservices.ro

Ispasmarius
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