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pentru a vă îmbunătăți afacerea

și societatea în general

Folosim date și matematică
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Avem o pasiune pentru 
matematică.

Și suntem dornici să o 
aplicam în beneficiul 

dumneavoastră.

”

“

https://www.youtube.com/watch?v=-gfUL0mLu2Y
https://www.youtube.com/watch?v=-gfUL0mLu2Y
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Ne folosim pasiunea 
pentru matematică 
pentru a îmbunătăți 

lumea clienților noștri 
și societatea in general

https://www.youtube.com/watch?v=-gfUL0mLu2Y
https://www.youtube.com/watch?v=-gfUL0mLu2Y
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Adăugăm valoare 
diverselor afaceri …

Entertainment 
& Recreation

Retail & Wholesale

Energy

Transportation 
& Storage

Manufacturing

Finance

Accommodation
& Food Services

Construction

Health care

Information &
Communication

Professional &
Technical Services

Public Administration
& Defense

Sports

Utility

Industrii

Planning & 
Forecasting

Sales Warehousing Asset
Management

Workforce
Scheduling

Routing &
Loading

Customer
Service

Marketing

Domenii de afaceri

Strategy HR Communications

https://ortec.com/en/industries/entertainment-recreation
https://ortec.com/en/industries/retail-wholesale
https://ortec.com/en/industries/energy
https://ortec.com/en/industries/transportation-storage
https://ortec.com/en/industries/finance
https://ortec.com/en/industries/accommodation-food-services
https://ortec.com/en/industries/construction
https://ortec.com/en/industries/healthcare
https://ortec.com/en/industries/information-communication
https://ortec.com/en/industries/professional-technical-services
https://ortec.com/en/industries/public-administration-defense
https://ortec.com/en/industries/sports
https://ortec.com/en/industries/utility
https://ortec.com/en/business-areas/marketing
https://ortec.com/en/business-areas/sales
https://ortec.com/en/business-areas/planning-forecasting
https://ortec.com/en/business-areas/warehousing
https://ortec.com/en/business-areas/asset-management
https://ortec.com/en/business-areas/workforce-scheduling
https://ortec.com/en/business-areas/routing-loading
https://ortec.com/en/business-areas/customer-service
https://ortec.com/en/business-areas/strategy
https://ortec.com/en/business-areas/hr
https://ortec.com/en/business-areas/communications
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În 2021, am contribuit la satisfacția
angajaților a peste 948 000 de oameni

din baza noastră de clienți.

În 2021, soluțiile noastre au permis
clienților noștri să prevină emisiile de 

715 kilotone de CO2.

În 2021, am îmbunătățit performanța
financiară a clienților noștri cu 

aproape € 1 061 milioane.

… contribuind direct la cei 
trei piloni ai sustenabilității

Amprentă de mediu
mai mică

ProfitPlanetaOameni

Satisfacție
mai mare

Performanță financiară
îmbunătățită
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Prin valorificarea datelor și cu ajutorul matematicii 
putem oferi suport decizional mai bun

Analizează-ți provocarile de business.

Colecteaza date relevante.

Cream un model matematic. Rezolvam cu 
tehnici matematice.

Utilizam tehnologia pentru a implementa.

Rezultatul – un proces decizional imbunatatit.

DECIZII 
MAI BUNE

TEHNOLOGIE

DATE

PROVOCAREA 
AFACERILOR

MATEMATICĂ
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Împreună creștem impactul nostru asupra lumii

Despre ORTEC

Înființată în 1981

Birouri în
13 țări

1.200 de clienți

> 1.000 de angajați



REFERENCES

Împreună contribuim la o lume mai bună
O mică selecție din baza noastra de clienți
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