MSL Logistic Services obtine eficienta
operationala pe baza serviciilor IT
Pluriva
Prezentarea clientului si provocarile lui
MSL Logistic Services este primul furnizor de servicii
logistice din piata farmaceutica certificat in sistemul de
securitate a informatiei. Compania a dorit sa stie cat de
bine este protejat sistemul IT în fata amenintarilor interne
si externe si daca datele sunt pastrate in siguranta si a
solicitat un audit de specialitate din partea Pluriva.
Solutia Pluriva
Pluriva ofera servicii complete de externalizare IT,
acoperind intreaga problematica de elemente de
administrare si mentenanta infrastructura IT, securitate
IT si aplicatii software specifice business-ului logistic.
Beneficii principale
Flexibilitatea în a alege serviciile IT de care MSL are
nevoie în diferite momente;
Cresterea eficientei operationale, obtinuta in urma
implementarii uneltelor de business;
Stabilitatea completa a retelei IT si a accesului la
Internet;
Acces la consultanta si training IT de nivelul unui
departament IT dintr-o companie de top.

”Consultantii Pluriva au mare
experienta in proiecte IT
pentru firme romanesti”
Nicu Musat,
General Manager MSL Logistics

Colaborarea dintre MSL si Pluriva a inceput cu componentele cheie ale infrastructurii IT şi a fost
extinsa pe masură ce au aparut noi proiecte.
„Principiul pe care ne bazam in activitatea noastra este dezvoltarea de parteneriate personalizate cu
clientii nostri. Ne adaptăm nevoilor partenerilor noştri, flexibilitatea este unul dintre beneficiile
colaborarii cu Pluriva. Auditul gratuit oferit de catre Pluriva mi-a aratat cat de bine este protejat
sistemul meu IT in fata amenintarilor interne si externe si daca datele mele sunt pastrate in siguranta.
Consultantii Pluriva au mare experienta in proiecte IT pentru firmele romanesti”. Nicu Musat,
General Manager MSL Logistics
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Prezentarea clientului si provocarile lui
MSL Logistic Services este o companie infiintata in anul 2009, ce ofera servicii logistice destinate
sectorului farmaceutic.
MSL Logistic Services acopera intreg teritoriul Romaniei. Centrul logistic principal se situează in
Chitila, avand puncte de lucru la Iasi si Timişoara. MSL indeplineste cu succes rolul de “coloana
vertebrala” in logistica din sectorul farmaceutic romanesc.
MSL este prima firma din Romania care poate oferi servicii logistice in sistemul inovator “direct in
farmacie”, sistem ce ofera avantaje operationale certe, precum si relationarea directa dintre
producator si consumator.
Compania isi desfasoară activitatea dupa standarde internationale, iar depozitele sunt amenajate
conform cerintelor GDP si in conformitate cu normele internationale. In prezent, compania este
certificata conform standardului de calitate ISO 9001: 2008 si standardului de securitate a
informatiei ISO 27001: 2006.

Serviciile IT Pluriva sunt flexibile, permitandu-le clienţilor
sa decida ce nevoi de business doresc sa fie acoperite
de solutiile IT. MSL are acum posibilitatea de a alege in
orice moment serviciile IT de care are nevoie.

Solutia Pluriva
Pluriva ofera servicii complete de externalizare IT, acoperind intreaga problematica de elemente de
administrare si mentenanta infrastructura IT, securitate IT si aplicatii software specifice business-ului
logistic. In ultima perioada s-au realizat cu succes următoarele proiecte: implementarea unui sistem
securizat de comunicatie (tehnologie CISCO VPN), a unei solutii de telefonie VoIP, a unei platforme
de colaborare sigura si fiabila (tehnologie Microsoft Share Point) si a unui sistem integrat de gestiune
(ERP).
Colaborarea dintre MSL si Pluriva a inceput cu componentele cheie ale infrastructurii IT şi a fost
extinsa pe masura ce au aparut noi proiecte. Beneficiile principale obtinute de MSL sunt: cresterea
eficientei operationale obtinuta in urma implementarii uneltelor de business si stabilitatea completa a
retelei IT si a accesului la Internet.
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