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soluţia Zucchetti cu tehnologie web care 

optimizează întregul proces de gestiune a 

transferurilor: simplifică procesele de 

comunicare, favorizează colaborarea, sporește 

productivitatea sectoarelor implicate.

INFINITY ZTRAVEL

Pieţele sunt din ce în ce mai globalizate și 

competitive.

Societăţile au personal tot mai mobil, 

repartizat în mai multe sedii și cu cerinţe noi.

Internetul și dispozitivele mobile de nouă 

generaţie au modificat radical modul de 

interacţiune și 

de comunicare.

Lumea s-a schimbat…

Societăţile și persoanele care lucrează trebuie 

să ofere și să primească răspunsuri rapide, să 

împărtășească informaţiile și să reducă la 

minim pierderile și ineficienţele.

Iată necesitatea de a dispune de instrumente 

adecvate care să simplifice procesele și să 

susţină într-adevăr activităţile zilnice.

Chiar și atunci când trebuie gestionate călătorii 

în interes de servicii, rezervări, rambursări, etc.

…iar tu? Alege ZTravel,

ZTravel gestionează procesul de business travel management în toate etapele sale

2 ÎN TIMPUL CĂLĂTORIEI

Gestiunea activităţilor de introducere a 

cheltuielilor din timpul călătoriei, inclusiv 

prin intermediul aplicaţiilor mobile. 
1 PRE-‐CĂLĂTORIE

Gestiunea tuturor aspectelor legate de 

planificarea călătoriei: autorizare, rezervare 

mijloace de transport, hotel, materiale societate, 

plăţi anticipate, practici și documente (pașaport, 

vizite medicale etc.)

4 ANALIZĂ 
Monitorizarea și analiza 

întregului proces, pentru a 

identifica eventualele probleme, ineficienţe, 

pentru a raţionaliza costurile și pentru a interveni 

rapid în organizarea deplasărilor.

3 DUPĂ CĂLĂTORIE

Gestiunea proceselor de întocmire a devizului de 

cheltuieli, de lichidare a rambursurilor și a 

fluxurilor de contabilizare.

ZUCCHETTI



INFINITY ZTRAVEL

DINAMIC SIMPLU

îi poartă peste tot pe angajaţii dvs., însă nu crește costurile de gestiune a deplasărilor în interes de serviciu
 ZTRAVEL  înseamnă DINAMICĂ, SIMPLITATE, INOVAŢIE și MODULARITATE

ZTravel este o soluţie inovatoare care 

răspunde pe deplin cerinţelor de 

partajare și comunicare ale societăţilor 

moderne și eficiente. 

Permite, de fapt, implicarea tuturor celor 

angajaţi în gestionarea diferitelor procese de 

deplasare (Gestiune călătorii, Controller, RU, 

Finanţe, Achiziţii, Responsabili și Colaboratori), 

atât în interiorul cât și în exteriorul societăţii.

Acest lucru semnifică o reducere drastică a 

costurilor și a timpului datorită eficienţei 

crescute a proceselor, garanţiei 

corectitudinii în accesarea datelor, 

automatizării proceselor de comunicare, etc.

INOVATOR

ZTravel este aplicaţia web globală pentru

gestiunea printr-un model unic operaţional 

a tuturor nevoilor locale, fiscale și 

organizatorice. ZTravel este:

- multilingv, disponibil în toate limbile;

- multivalută, se adaptează la orice

context internaţional, putând face diferenţa;

între  tratamentele fiscale aplicate 

deplasărilor din fiecare ţară;

- multicompanie, urmărește compania și 

angajaţii săi în lume. Cu o singură

implementare, ZTravel permite controlul

cheltuielilor chiar și în birourile

cu mai multe locaţii. Din sediul principal

permite vizualizarea în timp real, ceea ce

se petrece în celălalt colţ al lumii.

Programul a fost proiectat ca și un 

instrument foarte intuitiv care permite 

foarte simplu:

- ușurarea activităţilor implicate în 

întregul proces de gestiune;

- eliminarea suportului de hârtie;

- acordarea unei autonomii mai mari

personalului autorizat să introducă propriile 

cereri datorită utilizării de tehnologii web 

proprii prin intermediul aplicaţiilor pentru 

dispozitive mobile;

- îmbunătăţirea serviciului pentru personal 

prin intermediul disponibilităţii online a 

informaţiilor care îi privesc și îl interesează;

- acordarea posibilităţii directorilor 

unităţilor operative de a verifica imediat 

procesele/activităţile ce ţin de gestionarea 

proceselor călătoriilor în interes de serviciu a 

propriilor colaboratori.



MODULARĂ

ZTravel este o soluţie web Zucchetti 

pentru societăţi care doresc să se doteze 

cu un sistem eficient și simplu. A fost 

gândită și realizată cu o structură modulară 

pentru a permite fiecărei societăţi să-și 

configureze propria soluţie în baza cerinţelor 

specifice și a  propriei organizaţii. 

Întregul sistem este bazat pe Infinity 

Application Framework (IAF), o soluţie 

complet nativă web, care stă la baza tuturor 

aplicaţiilor familiei Infinity Project

Zucchetti și este temelia pentru realizarea 

anumitor proiecte și a sistemelor informatice.

IAF permite societăţilor să implementeze un 

nou concept al organizării societăţii: Virtual 

Workspace, un loc de munca virtual, accesibil 

de oriunde cu un simplu browser Internet, prin 

intermediul căruia se pot accesa informaţiile, se 

pot efectua tranzacţii și se poate colabora cu 

utilizatorii interni si externi sistemului 

societăţii.

Infinity Application Framework găzduiește o 

serie amplă  de servicii de bază:

• Business Process Management (BPM)

pentru definirea procedurii de aprobare și 

gestiune a cererilor astfel încât soluţia să

poată fi ușor adaptată logicilor

organizaţionale ale societăţii;

• Document Management System (DMS) 

pentru o gestiune completă a documentelor, 

care să permită primirea, achiziţia, 

înregistrarea, clasificarea, partajarea, 

distribuirea documentaţiei produse pe durata 

întregului proces de deplasare (bilete de 

călătorie,vouchere, documente de călătorie, 

bonuri,chitanţe, facturi, foi de decont);

• MyDesk pentru a dispune de un "birou

personal" în format electronic. oriunde, prin 

intermediul internetului și a avea acces rapid la 

toate informaţiile referitoare la procesului  

călătoriilor în interes de serviciu;

• Agenda pentru gestionarea activităţilor 

societăţii planificarea deplasărilor, utilizarea 

calendarelor personale sau partajate, 

planificarea resurselor și setarea sistemelor de 

notificare automată, delegaţiilor și identificarea 

disponibilităţii în timp a participanţilor și a 

resurselor;

• E-mail pentru trimiterea și primirea 

mesajelor de poștă electronică, care poate fi 

conectat cu cele mai comune servere Mailserver 

/ Faxserver, prin intermediul protocoalelor 

SMTP. Definirea regulilor specifice permite 

arhivarea automată a mesajelor e-mail in DMS 

(ex. arhivarea mesajelor e-mail ale agenţiilor 

de voiaj în dosarul deplasării angajatului).

Pe această bază aplicativă, suita Zucchetti 

pentru gestionarea călătoriilor în interes 

de serviciu este compusă din două 

module principale (Deplasări și Rapoarte de 

Cheltuieli) și o  serie amplă de module 

suplimentare, pe care clientul le poate alege 

pentru gestionarea activităţilor interconectate,  

crescând astfel eficienţa proceselor.

INFINITY ZTRAVEL

RAPOARTE DE CHELTUIELI

DEPLASĂRI

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

INFINITY APPLICATION FRAMEWORK

- PLĂŢI ELECTRONICE

- REZERVARE 

   MAȘINI DE FIRMĂ

- BOOKING

- GESTIUNE DE 
LA DISPOZITIVE
MOBILE

- BUSINESS
INTELLIGENCE

PORTAL

GESTIUNEA

DOCUMENTELOR
NEWS MY DESK E-MAIL AGENDĂ



INFINITY ZTRAVEL

INTEGRĂRI

Realizat pentru a satisface cerinţele tuturor 

departamentelor societăţii implicate în mod 

obișnuit în procesul călătoriilor în interes de 

serviciu (resurse umane,administraţie, 

contabilitate etc.), Z Travel permite prin 

intermediul unui portal unic, fiecărui utilizator să 

acceseze funcţiile care îl interesează datorită 

integrării perfecte cu:

• HR Infinity Global Solution, suita Zucchetti

pentru gestionarea personalului cu scopul de a 

răspunde cerinţelor administrării personalului (plăţi, 

prezenţe, foaie de pontaj etc.);

• Programe de gestiune și ERP Zucchetti, programe 

de gestiune cu tehnologie web pentru suportul 

proceselor societăţii care să răspundă cerinţelor 

sectorului contabil;

• E-Agency, soluţia Zucchetti pentru gestionarea 

agenţiilor de voiaj și tour operatorilor.

DEPLASĂRI

Este soluţia pentru gestionarea întregului proces pre-călătorie în 

legătură cu misiunile și călătoriile de afaceri ale societăţii, de la 

organizarea deplasării la controlul costurilor.  

În mod deosebit, Deplasări permite:

• gestionarea rezervărilor mijloacelor de transport, a hotelurilor și a 

bunurilor societăţii;

• gestionarea avansurilor și rambursurilor;

• gestionarea documentelor (vize, pașapoarte, etc.) și controalelor 

medicale necesare pentru efectuarea Deplasării.

Flexibilitatea ridicată a produsului și posibilitatea de a-l adapta cu 

ușurinţă la politicile de călătorie ale societăţii constituie un sprijin 

fundamental pentru societate, care poate urma în mod eficient 

propriile politici de economisire a costurilor, care au scopul de a 

controla costurile deplasărilor prin intermediul definirii Bugetelor de 

Deplasare (în funcţie de Comandă, Centru de Cost, etc. sau de tipul 

Deplasării).

Mai mult, societatea poate implica agenţiile de voiaj în acest proces pentru 

a gestiona:

• rezervările de efectuat prin intermediul primirii de e-mailuri 

structurate sau oferind acces direct la soluţie utilizatorilor agenţiilor 

de voiaj ;

• pregătirea documentelor de deplasare (bilete, vouchere, etc.)

care vor fi salvate automat în Dosarul Deplasare al fiecărui utilizator (DMS);

• pregătirea facturilor.

RAPOARTE DE CHELTUIELI

Este soluţia pentru gestionarea bilanţului cheltuielilor efectuate 

pe durata deplasării și a întregului proces după călătorie:

• completarea Raportului de cheltuieli;

• pregătirea Foii de Decont;

• pregătirea rezultatelor (lichidarea rambursurilor, registrul unic de 

evidenţă a salariaţilor, contabilizare);

• transmiterea datelor rezumative privind rambursurile la RGES;

• lichidarea directă a rambursurilor în contul curent sau pe fluturaș;

• contabilizarea cheltuielilor în sistemul ERP al societăţii;

• generarea documentelor recapitulative în legătură cu cheltuielile cu 

factură.

Pentru a ușura, simplifica și crește productivitatea procesului de 

completare ce determină scăderea costurilor indirecte, în faza de 

completare a Raportului de Cheltuieli utilizatorul introduce direct:

• datele deplasării (localitatea de plecare/destinaţie, orare, etc.);

• rubricile de cheltuieli, cu posibilitatea de a defini valuta, modalitatea de 

plată și tipul documentului (chitanţă, factură, etc.);

• copia documentelor care vor fi salvate automat in Dosarul Deplasare 

(DMS);

• distanţele, cu posibilitatea de a achiziţiona automat de pe Google Maps 

distanţele pentru fiecare traseu introdus de utilizator;

• referinţele contabile (comanda, centrul de cost, clientul, etc.);

• avansurile primite de la societate.

Cu Rapoarte Cheltuieli societatea are numeroase posibilităţi de 

personalizare pentru:

• elaborarea calculelor personalizate, indicate atât pentru gestionarea 

posibilelor acorduri integrative (calcul diurne, majorări, etc.), cât și pentru  

tratarea unor politici speciale;

• crearea foii de ramburs cu o dispunere specifică și salvarea 

automată a documentului generat in DMS;

• diferenţierea tratamentului fiscal aplicat Deplasărilor în fiecare 

ţară fiind realizată nativ în mai multe limbi și mai multe valute.

ZZUUCCCCHHEETTTTIIU



GESTIONARE DE PE DISPOZITIVE MOBILE

Studiată pentru dispozitive smartphone/tabletă, accelerează 

procesul de rezervare a Deplasării și de completare a 

Raportului de Cheltuieli, chiar și în absenţa conexiunii datelor 

Utilizatorul are posibilitatea de a:

• solicita și/sau modifica serviciile de rezervare în legătură cu 

deplasările în interesul societăţii (ex. bilete de călătorie, 

hoteluri, etc.);

• înregistra cheltuielile de deplasare și toate informaţiile 

asociate acestora, cu posibilitatea de a anexa fotografia 

chitanţei (efectuată cu dispozitivul mobil) accelerând astfel 

etapele de control a Raportului de cheltuieli fără a aștepta 

primirea exemplarului pe hârtie.

BIROU DIGITAL

Cu ZTravel Zucchetti este posibilă realizarea și dematerializarea 

completă a procesului de gestionare a proceselor călătoriilor în 

interes de serviciu cu o importantă reducere a costurilor.

Comunicarea între societate și angajat devine complet digitală iar 

toate trecerile pe hârtie sunt anulate: colaboratorii introduc în mod 

controlat datele referitoare la cheltuieli, le trimit spre validare în 

forma electronică, iar directorii lor aprobă rambursurile în timp 

scurt. Toată documentaţia pe hârtie referitoare la călătorie (titluri 

de călătorie, vouchere pentru hotel și închiriere autoturisme, 

avansuri și rambursuri, foaie de decont, bonuri, chitanţe, etc.) este 

eliminată cu avantaje considerabile pentru bugetul societăţii.

Este posibilă eliminarea suportului de hârtie și pentru documente-

le referitoare la autorizarea finală a rambursului pe care 

colaboratorii trebuie să o semneze. Cu Z-Sign Zucchetti, angajatul 

poate să utilizeze badge-ul utilizat pentru accesul în firma și 

înregistrarea prezenţelor, chiar și pentru a semna documentele în 

format electronic. 

INFINITY ZTRAVEL

ESTE COMOD, SIMPLU ȘI CONVENABIL!

REZERVARI

Sistem de rezervare ce permite personalizarea și configurarea în 

funcţie de fiecare cerinţă specifică pentru dezvoltarea unui proces 

complet de rezervare, de contabilitate și operaţiuni legate de 

profilul utilizatorilor. Modulul permite societăţii să 

aibă o singură platforma care integrează diverșii furnizori de 

hoteluri, zboruri și autoturisme de închiriat.

MODULE SUPLIMENTARE



INFINITY ZTRAVEL

PLĂŢI ELECTRONICE

Modulul permite achiziţia automată a fluxurilor plăţilor electronice 

în Rapoartele de Cheltuieli: plăţile efectuate de angajaţii aflaţi în 

deplasare cu carduri de credit de firmă, extrasele de cont, Agenţii, 

Fuel Card etc. Achiziţia automată a plăţilor este apoi utilizată de 

către soluţie cu scopul de a armoniza tranzacţiile cu deplasarea 

efectivă a fiecărui utilizator. Reduceţi costurile relative gestionării 

manuale a controalelor respectării politicii de călătorie.

REZERVARE AUTOTURISME DE FIRMĂ

Modulul permite societăţii să automatizeze procesul de rezervare a 

autoturismelor în parcul auto. Angajaţii care trebuie să facă o 

rezervare accesează un panou prin intermediul căruia vor putea 

vizualiza autoturismele disponibile și posibilele rezervări efectuate 

deja de către alţi colegi.

INFINITY ZTRAVEL

HR ANALYTICS

Cu ZTravel dispuneţi și de un instrument de business

analytics performant, care permite birourilor implicate în întregul 

proces de Deplasare și Conducerii să efectueze analize și evaluări  

cu privire la costuri pentru a lua decizii asupra bazei de informaţii 

contextualizate și structurate. 

HR Analytics permite astfel monitorizarea și analizarea costurilor 

de deplasare prin intermediul panourilor ușor utilizabile, 

personalizabile după tipul utilizatorului și versatile în compoziţia 

datelor. De asemenea, utilizatorul poate gestiona în mod autonom 

analiza informaţiilor datorită performantului instrument de 

Business Intelligence.

MODULE SUPLIMENTARE

ZUCCHETTIU

ZUCCHETTIU

panouri dinamice grafice

instrumente pentru analize aprofundate

fereastră din hr anaytics



ZT
RA

V
EL

 1
.0

 R
O

M
 •

 JB
 - 

02
/2

01
5

S o s e a u a  B o r s u l u i  n r.  3 2  E  -  P a r c  I n d u s t r i a l  I ,  4 1 0 6 0 5  O r a d e a  j u d .  B i h o r  

t e l .  0 2 5 9 / 4 1 4 . 5 8 4  -  0 3 5 9 / 4 5 1 . 4 6 1   |   f a x  0 2 5 9 / 4 4 6 . 5 1 8   |   e - m a i l :  i n f o @ z u c c h e t t i r o m a n i a . c o m   |   w w w. z u c c h e t t i r o m a n i a . c o m

Infinity Zucchetti este platforma software

care printr-o gamă largă de module dedicate 

permite satisfacerea cerinţelor 

fiecărui departament al societăţii:

administraţie, finanţe și control, logistică

achiziţii, marketing, vânzări, post-vânzări, 

producţie, resurse umane, securitate, 

IT, comunicare.

WEB   |   CLOUD   |   MOBILE

I N F I N I T Y  Z U C C H E T T I


