
Revista Informatica Economică, nr. 3(35)/2005 

 

32

The Impact of Mobile Solutions in Business 
 

Prep. Marinela MIRCEA 
Catedra de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti 

mmircea@ase.ro 
 
 
Increasing competition on the mobile telephony market, price cuttings, performances growth, 
advantages like mobility, regardless of time and space, led to an intensive development and 
usage of   mobile solutions in business (e.g. M-CRM, M-SCM).    
Mobile solutions generate big opportunities for business and even change the business and 
the economy. This paper aims to identify and analyze the value added and the effects that are 
generated by mobile solutions.  
Keywords: Mobile Solutions, Wireless Technology, Mobile Business, Digital Economy, Busi-
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ntroducere 
Soluţiile mobile sunt soluţiile care au la 

bază tehnologia wireless. Tehnologia wire-
less oferă oportunităţi şi beneficii afacerilor 
prin intermediul unor dispozitive (exemplu: 
telefoane mobile, PDA-uri (Personal Digital 
Assistent), Pocket PC-uri, laptop-uri, impri-
mante, proiectoare digitale, portal-uri 
IRV/voice, smart phones, tablet PC) care su-
portă o varietate de interfeţe şi accesorii spe-
cifice (interfeţe de mouse, tastatura, ecrane 
de text mici, recunoaştere de voce etc.). 
Utilizarea tot mai mult a tehnologiei wireless 
a condus la creşterea cererii de soluţii mobile 
şi integrarea lor în procesele de afacere. Do-
meniile în care pot fi implementate cu succes 
soluţiile mobile sunt [1]: 
- comerţul mobil: B2C, B2B, C2C şi P2P; 
- banca, brokeraj-ul; 
- jocurile; 
- serviciul de mesaje din cadrul unei între-
prinderi; 
- service-ul; 
- sănătatea şi serviciile medicale; 
- managementul relaţiilor cu clienţii; 
- serviciile de conectare la distanţă. 
 
Beneficii obţinute de organizaţie şi modali-
tăţi de măsurare a lor 
Oamenii au încercat întotdeauna să îmbună-
tăţească procesele unei afacerii, să aducă şi 
să inventeze noi valori pentru a obţine bene-
ficii care să conducă la obţinerea avantajului 
competitiv. Soluţiile mobile furnizează un 

plus de valoare afacerii, dar şi utilizatorilor în 
mod individual.   
Câteva din beneficiile aduse de soluţiile mo-
bile unei organizaţii sunt: 
• accesul sincronizat, în timp real la date, 
rate şi informaţii din cadrul organizaţiei. 
• un management eficient al întâlnirilor, 
calendarului, contactelor de afaceri, fişiere-
lor[2]. 
• reducerea costurilor operaţionale, salaria-
le, cu închirierea spaţiului. 
• creşterea veniturilor prin atragerea de noi 
clienţi. 
• eficientizarea vânzărilor prin faptul că in-
formaţiile pot fi accesate de oriunde şi ori-
când. Vânzările pot conduce rapid la creşte-
rea satisfacţiei cumpărătorilor. 
• creşterea satisfacţiei angajaţilor prin fle-
xibilitatea oferită de mobilitate. 
• aplicaţiile pot fi uşor şi rapid accesate in-
diferent de spaţiu sau timp folosind un dispo-
zitiv mobil corespunzător. 
• îmbunătăţirea conţinutului slujbelor; sar-
cinile devin mai uşor, rapid şi eficient de rea-
lizat.  
• soluţiile mobile oferă posibilitatea reali-
zării tranzacţiilor offline şi sincronizarea lor 
mai târziu.  
• reducerea numărului de vizite efectuate la 
client şi a timpului necesar pentru încheierea 
unei afaceri[2] 
Organizaţia trebuie să analizeze bine oportu-
nitatea implementării unei soluţii mobile. 

I 
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Pentru aceasta înainte de a implementa o so-
luţie trebuie: 
• să se analizeze nevoile organizaţiei, solu-
ţiile ei şi infrastructura existentă; 
• să se identifice acele procese care pot fi 
îmbunătăţite prin trecerea la mobilitate; 
• să se cuantifice cu ajutorul indicatorului 
ROI(return of investment) procesele care pot 
fi schimbate şi să se studieze impactul asupra 
organizaţiei; 
• să se analizeze performanţele oferite de 
mobilitate şi să se găsească acei indicatori ca-
re să măsoare aceste performanţe; 
• să se analizeze eficienţa implementării 
soluţiilor mobile la nivel de individ, reţea şi 
întreprindere. Eficienţa la nivel de utilizator 
poate fi văzută prin funcţionalitatea offline, 
prin varietatea aplicaţiilor şi integrarea soluţi-
ilor. Eficienţa reţelei poate fi dovedită prin 
reducerea impactului reţelei asupra aplicaţii-
lor, protecţia utilizatorilor împotriva inefici-
enţei reţelei, şi optimizarea fluxului informa-
ţional. Aceasta se poate realiza prin optimiza-
rea lungimii de bandă, a latenţei şi prin cone-
xiune mai bună. Eficienţa la nivel de între-
prindere poate fi realizată prin  posibilitatea 
lucrului offline şi eliminarea unor sarcini 
manuale asociate cu multe aplicaţii[3]. 
• să se cuantifice costurile necesare trecerii 
la soluţii mobile: costurile cu software-ul şi 
hardware-ul necesar, cu instruirea personalu-
lui implicat ş.a. 
• să se analizeze posibilitatea alinierii solu-
ţiilor mobile la obiectivele strategice ale afa-
cerii; 
• să se evalueze soluţiile mobile, să se es-
timeze investiţia pentru fiecare soluţie mobilă 
şi riscurile implementării ei şi să se aleagă 
acea soluţie care se potriveşte cel mai bine 
obiectivelor firmei; 
• să se dezvolte o platformă integrată pen-
tru soluţiile mobile care să permită integrarea 
cu soluţiile existente şi care să nu conducă la 
complexitate. 
Procesele care ar aduce un câştig maxim în 
cel mai scurt timp dacă ar fi realizate cu aju-
torul unor soluţii mobile sunt procesele de 
transmitere a mesajelor, e-mail-urilor, co-
menzilor prin telefon, de obţinere a rapoarte-
lor, de culegere a datelor direct de la punctele 

de intrare.  
Există însă şi riscuri în adoptarea soluţiilor 
mobile cum ar fi:  imaturitatea şi inconsis-
tenţa dispozitivelor şi infrastructurii wireless; 

 cererea încă restrânsă de clienţi;  ritmul 
mai lent de creştere a performanţelor tehno-
logice;  cheltuieli şi riscuri mai mari la în-
ceput. 
Beneficiile aduse de soluţiile mobile sunt mai 
greu de măsurat datorită valorilor intangibile 
pe care le poate produce. Când se adoptă o 
soluţie mobilă trebuie să se ţină cont de toate 
valorile pe care le poate obţine firma. Printre 
valorile greu de măsurat se pot enumera: sa-
tisfacţia clienţilor, satisfacţia angajaţilor, per-
formanţa proceselor interne, abilitatea de 
inovare. Metodele tradiţionale financiare de 
măsurare a  performanţei, cum ar fi ROI, 
NPV(net present value), IRR(internal rate of 
return ), metoda PB (payback)  se confruntă 
cu probleme de măsurare a investiţiilor în so-
luţii mobile deoarece ele necesită numai va-
lori monetare pentru beneficii şi costuri.  
Pentru a obţine o analiză cât mai bună trebuie 
combinate metodele tradiţionale de măsurare 
a performanţelor cu indicatori care pot măsu-
ra valorile intangibile. Trebuie analizat:  
venitul pe care îl poate obţine organizaţia din 
câştigarea clienţilor şi menţinerea lor;   
economia realizată cu atragerea unui client 
nou;  procentul de utilizatori care ar accesa 
diferite facilităţi ale soluţiilor mobile (pro-
centul de utilizatori de e-mail, de mesaje, 
comenzi, rapoarte, informaţii etc.);  numă-
rul de plângeri, numărul de utilizatori care 
renunţă la utilizarea facilităţilor oferite;  
numărul de ore de lucru salvate săptămânal; 

 procentul de timp alocat realizării task-
urilor utilizând dispozitivele mobile;  me-
dia de timp în care sistemul funcţionează, nu 
funcţionează şi maximul de timp în care nu 
funcţionează;  frecvenţa erorilor în procesa-
rea datelor, comenzilor;  media zilnică a 
lungimii de bandă oferite şi altele. 
 
Impactul soluţiilor mobile în afaceri 
Soluţiile mobile afectează utilizatorii finali, 
afacerile cât şi economia în ansamblul ei. Câ-
teva din efectele soluţiilor mobile asupra or-
ganizaţiei sunt: 
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 Decizii rapide şi eficiente. Personalul 
managerial poate dispune de date, informaţii 
rapoarte, de procesarea în timp real a datelor 
financiare, de analize de performanţă, indife-
rent de loc şi oră, pentru a lua cele mai bune 
decizii într-un timp cât mai scurt. Tot prin in-
termediul dispozitivelor mobile pot fi trans-
mise deciziile luate sau alte informaţii, ime-
diat. Deciziile rapide şi bine fundamentate 
pot conduce la obţinerea avantajului compe-
titiv de către firmă. 

 Creşterea productivităţii – prin acces 
la datele organizaţiei oriunde şi oricând. În 
organizaţiile care au implementat soluţii mo-
bile s-a estimat că se pot obţine câştiguri de 
zeci de mii de dolari pe an pe angajat din 
creşterea productivităţii. O companie de cer-
cetare de piaţă, iGillottResearch, estimează 3 
- 4 ore de timp salvate săptămânal, pe anga-
jat, dacă este utilizat e-mail-ul, informaţiile 
din calendar şi din lista de contacte prin in-
termediul telefoanelor mobile[4].  

 Culegerea datelor de la punctele de in-
trare. Conform unor cercetări s-a demonstrat 
că în spitale, culegerea datelor de la punctele 
de intrare, direct de către doctori, poate con-
duce la obţinerea unui câştig de 75.000 de 
dolari anual pe doctor.[4] 

 Schimbarea naturii muncii în organi-
zaţii. Munca devine mai flexibilă, dinamică, 
creşte autonomia angajaţilor putând să-şi 
desfăşoare unele activităţi oriunde s-ar afla. 
Astfel, organizaţia are posibilitatea de a dis-
pune de resurse umane distribuite care acţio-
nează rapid, dar care rămân încă sub contro-
lul ei. Se înregistrează un nivel mai scăzut de 
absenteism şi o satisfacţie mai mare în mun-
că. Are loc o îmbunătăţire a cerinţelor postu-
lui şi o fragmentare mai mare a timpului de 
muncă (permite angajaţilor să-şi distribuie 
timpul de lucru între obligaţiile personale şi 
profesionale). 

 Schimbări în relaţiile ierarhice în ca-
drul unei organizaţii.  Structurile devin mai 
dinamice, are loc trecerea de la programul de 
lucru pe organizaţie la programul de lucru 
individual şi are loc şi o descentralizare a de-
ciziilor.  

 Un nou tip de angajat. Soluţiile mobile 
le oferă angajaţilor autonomie, flexibilitate, 

motivaţie, provocări, responsabilităţi mai 
mari asupra programului lor şi asupra muncii 
pe care o desfăşoară. Se înregistrează schim-
bări comportamentale la nivelul angajaţilor. 
Angajaţii trebui să execute task-uri noi, au 
nevoie de pregătire superioară şi permanentă. 
Se pune baza pe task-uri si nu pe perioada 
cât se stă la birou. Se va păstra un echilibru 
între timpul acordat obligaţiilor profesionale 
şi celor personale. 

 Un service mai eficient. Soluţiile mobi-
le reprezintă un mijloc flexibil de comunica-
re cu clienţii şi poate fi considerat un instru-
ment necesar atunci când trebuie prezentate 
analize reale, grafice sau anumite informaţii 
de ultimă oră clienţilor la locul de lor de 
muncă sau acasă.  

 Atragerea şi menţinerea celor mai buni 
angajaţi. Organizaţiile care implementează 
soluţii mobile au posibilitatea de a angaja 
persoane dintr-o arie geografică mai mare. 
Apar reduceri de costuri cu salarizarea şi 
cheltuielile profesionale zilnice, economii 
legate de spaţiul de lucru, mai multă flexibi-
litate oferită angajaţilor. Soluţiile mobile 
constituie o dovadă a progresului, a inovării 
şi reprezintă un punct de atragere a angajaţi-
lor bine pregătiţi. 

 Mobile learning.  M-learning reprezin-
tă a adaptare a e-learning-ului la tehnologia 
mobilă. Studenţii pot viziona lecţii video, pot 
citi materiale de curs, pot efectua exerciţii, 
pot lucra în grup la un proiect, pot verifica 
starea cursului, pot da teste şi examene, pot 
efectua comenzi cărţi, manuale ş.a. Profesorii 
prezintă lecţii interactive, pot înregistra lecţii 
audio/video, pot evalua studenţii de oriunde. 
Angajaţii nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze 
în diferite locaţii pentru a efectua anumite 
cursuri de specializare. 

 Control de la distanţă. Telefoanele 
mobile sau PDA-urile sunt folosite cu succes 
nu doar la transmiterea informaţiilor cât şi la 
transmiterea de comenzi către diferite dispo-
zitive din apropiere. Astfel unele sisteme 
combinate cu dispozitive mobile pot controla 
o întreagă infrastructură: de acasă, de la bi-
rou, din organizaţie, un cabinet dintr-un spi-
tal etc. Acest lucru oferă un plus de flexibili-
tate angajaţilor şi performanţă sporită. 
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 Schimbări ale proceselor afacerii. So-
luţiile mobile nu doar automatizează proce-
sele unei afaceri ci le schimbă[3]. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii. 
Prin intermediul soluţiilor mobile are loc îm-
bunătăţirea imaginii organizaţiei, apropierea 
de client, creşterea satisfacţiei clienţilor, 
atragerea de noi clienţi şi menţinerea celor 
existenţi. 

 Scăderea costurilor. Are loc reducerea 
costurilor operaţionale, costurilor cu închirie-
rea spaţiului, reducerea timpului de execuţie 
a proceselor,  finalizarea rapidă a task-urilor. 

 Securitatea sporită a datelor. Soluţiile 
mobile oferă un al doilea nivel de securitate a 
datelor care include: PINs (personal 
identification numbers), verificarea ampren-
telor digitale, deconectarea automată la un 
anumit interval de timp, acces prin cont şi 
parolă. Dispozitivele mobile oferă facilităţi 
uşoare de back-up a datelor şi de restaurare a 
lor[2].  

 Dispozitivele mobile tind să devină o 
permanenţă – datorită conexiunii wireless, 
creşterii duratei bateriilor, dispozitivelor mai 
subţiri şi mai uşoare[5].  

 Monitorizarea angajaţilor – cu ajutorul 
log-urilor care pot capta ora conectării, de-
conectării, cât timp s-a alocat pentru realiza-
rea unor activităţi.  
 
Concluzii 
Furnizorii de servicii mobile trebuie să gă-
sească modalităţi prin care să obţină venituri 
astfel încât organizaţiile să adopte soluţiile 
care le oferă oportunităţile cele mai mari. 
Furnizorii de tehnologie trebuie să ofere dis-
pozitive mobile care să fie uşor de utilizat, 
rapide şi fiabile în contextul utilizării diferi-
telor aplicaţii. Rolul organizaţiilor şi al utili-
zatorilor este să identifice, din punct de vede-
re al costurilor şi al câştigurilor posibile, ace-
le soluţii mobile care să le aducă un plus de 
valoare sau valori noi. Nu toate soluţiile mo-
bile pot conduce la creşterea profitabilităţii 
firmei ci doar acele soluţii care se aliniază la 
obiectivele strategice ale organizaţiei. Orga-
nizaţiile trebuie să se adapteze permanent la 
noile tehnologii care apar pentru a obţine un 
segment mai mare pe piaţă sau chiar pentru a 

se menţine pe piaţă.  
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