




Softul de facturare Invoice Manager, accesibil online, 24 de ore din 24, din orice colt al lumii, vine in 
intampinarea tuturor nevoilor ce tin de managementul facturilor emise. Invoice Manager genereaza automat 
facturi si le trimite pe una sau mai multe adrese de e-mail in acelasi timp, genereaza facturi repetitive 
si puternice rapoarte privind incasarile si sumele facturate, dispune de numeroase modele de facturi si 
chitante si de posibilitatea facturarii in diferite monezi, la cursul valutar pe care il ia automat de la BNR. 
Un singur utilizator al softului de facturare Invoice Manager poate opera multiple societati comerciale. 
Invoice Manager este, asadar, solutia viabila propusa de Wecode pentru toate problemele tale legate de 
managementul defectuos al facturilor.





Wecode a contribuit activ in procesul de rebranding al BMW Automobile Bavaria prin realizarea 
tehnica a paginilor web din grupul BMW. Mai exact, a dezvoltat un template ce a fost utilizat ulterior, 
la nivel mondial, pentru cosmetizarea si schimbarea identitatii vizuale a aproape tuturor site-urilor din 
grupul BMW. Wecode a facilitat astfel crearea mai multor pagini web pe acelasi sablon. In screenshot-
urile alaturate, puteti observa site-ul fabricii bavareze din Dingolfing, una dintre fabricile BMW care a 
beneficiat de acest template.





Wecode a creat pentru PA&CO International softul GPS Tracking, un soft de gps custom made, destinat 
urmaririi flotei de masini a companiei PA&CO, profilate pe constructii civile si industriale, transport de 
marfuri si prelucrarea lemnului. Proiectat sa se adapteze perfect profilului si nevoilor companiei, softul 
PA&CO GPS Tracking opereaza prin generarea automata a foii de parcurs pentru fiecare masina, 
intocmirea rapoartelor (inclusiv a unui Top 10) cu kilometri parcursi pentru fiecare masina, posibilitatea 
de urmarire in timp real a mai multor masini pe o singura harta si avertizare la depasirea vitezei fata de 
viteza maxima a masinii. 





Aplicatia Casa Inteligenta este o interfata de control a casei tale, prin intermediul careia poti manipula din 
orice colt al lumii electricitatea, clima, jaluzelele si media locuintei tale. Aplicatia dezvoltata de Wecode 
ofera posibilitatea de a crea, defini si salva diferite profiluri, cu configuratii specifice, in functie de nevoi 
si dorinte, acestea activandu-se automat la orele prestabilite. Fie ca esti la serviciu sau in vacanta intr-un 
alt colt al lumii, printr-o simpla conectare pe telefon, tableta sau calculator la aplicatia Casa Inteligenta, 
iti poti configura nevoile ce tin de sistemul de iluminare, clima, jaluzele sau tv-ul casei tale. 





Wecode propune restaurantelor o solutie viabila de gestiune si management, creata pe sistemul de 
operare linux care prezinta avantajul ce elimina costurile de licenta si reduce neplacerile cauzate de 
un sistem de operare neperformant. Accesibil de catre utilizator din orice colt al lumii, softul permite 
imprimarea bonurilor de casa, trimiterea comenzilor automat la bucatarie, transferul clientilor de la o 
masa la alta, intocmirea foilor de parcurs pentru fiecare dintre masinile folosite pentru livrarea comenzilor 
la domiciliu, intocmirea de rapoarte cu aceste foi de parcurs si valoarea comenzilor efectuate in ziua 
precedenta, cat si expedierea lor in mod automat catre una sau mai multe adrese de e-mail. Solutia de 
gestiune si management a restaurantelor propusa de Wecode este implementata cu succes de mai bine 
de un an de catre restaurantul Napoli Centrale din Cluj-Napoca. 





Wecode vine in sprijinul companiilor cu un software de pontaj al angajatilor care aduna toate pontajele 
de la locatiile clientului si le centralizeaza, punand la dispozitie urmatoarele rapoarte: vizualizarea 
prezentei angajatilor pentru ziua curenta, vizualizarea pontajelor pe intervale specificate de timp, 
managementul zilelor de concediu si a celor de boala, calculul orelor suplimentare, crearea de arhive 
pentru fiecare angajat in parte, cu toate conditiile, inclusiv concedii, pe perioada nedeterminata. 
Centralizarea pontajelor pe server se poate realiza pentru mai multe locatii diferite, inclusiv pe santiere, 
cu conditia ca acestea sa aiba electricitate si semnal gsm. Solutia de pontaj propusa de Wecode este 
implementata cu succes de compania PA&CO International. 





Wecode vine in intampinarea clientilor sai atat prin crearea de software-uri personalizate si adaptate 
nevoilor acestora, cat si prin dezvoltarea de retele de calculatoare, construirea de servere de linux folosite 
pentru a mentine legatura cu colaboratorii, construirea de servere de windows folosite pentru e-mail si 
controller de domeniu, intocmirea de politici de securitate. OVB Allfinanz Broker de Asigurare este unul 
dintre clientii Wecode, pentru care Wecode a dezvoltat: server de windows, sistem informatic alineat la 
normele internationale, networking, politici de securitate in domain controler, microsoft exchange server 
pentru e-mail-uri, filtre anti spam, file server colaborator pentru a gestiona transferul de fisiere intre client 
si colaborator, cu scopul de a nu mai incarca/ingreuna sistemul de e-mail.






