
PREZENŢE WEB

P R O J E C TI N F I N I T Y    



Prezenţe Web este soluţia ideală pentru compania care doreşte să-şi 

automatizeze procesele de evidenţă, control şi gestiune a datelor 

legate de prezenţa personalului. O soluţie adaptabilă exigenţelor 

specifice, uşor de utilizat şi capabilă să reducă simţitor timpii de 

gestiune a informaţiilor importante şi a costurilor de demarare. 

Dezvoltată în întregime cu tehnologia web, permite gestionarea 

evidenţei prezenţelor de oriunde, prin intermediul conexiunii intranet 

sau Internet, şi evitarea instalării de software pe staţiile de lucru.

Aplicaţia permite să:

• identificăm pontările cu intrările şi ieşirile angajatului;

• gestionăm modele de orar şi date comportamentale ale angajaţilor 

în conformitate cu toate tipurile de contract;

• semnalăm anomaliile referitoare la modelele de orar predefinite, 

permiţând intervenţia imediată;

• controlăm informaţiile relative la orele de prezenţă şi absenţă ale 

angajaţilor, chiar în timp real;

• gestionăm totalizarea datelor utile în elaborarea salarizării (calculul 

automat al majorărilor normale şi suplimentare, gestiunea 

evenimentelor ce beneficiază de protecţie socială, calculul 

indemnizaţiei, etc.);

• presetăm tipărirea fişei/foii de prezenţă în conformitate cu normele 

în vigoare (Registrul general de evidenţă a salariaţilor).

Prezenţe Web e o soluţie extrem de intuitivă, capabilă să se adapteze 

cu rapiditate la modificările normative, putând întotdeauna să 

satisfacă necesităţile legate de legislaţia în vigoare. Constituită 

dintr-un modul bază de gestiune a prezenţelor ce se poate extinde 

prin intermediul diverselor soluţii, perfect integrate între ele: Portalul 

HR, WorkFlow Prezenţe, WorkFlow Plan de Concediu, WorkFlow 

Monitorizare Absenţe, WorkFlow Plan Ore suplimentare, Infovision).

PREZENŢE WEB

• Licenţa | prevede instalarea 

soluţiilor la sediul clientului.

• Găzduirea | Softul e instalat pe un 

calculator „gazdă" la Serverul Farm 

Zucchetti, cu garantarea fiabilităţii 

şi siguranţei.

• SaaS (Software as a Service) | 

Soluţia este disponibilă şi în 

variantă SaaS pentru a le permite 

Clienţilor folosirea aplicaţiilor ca şi 

servicii. Softul, într-adevăr, nu este 

instalat la sediul clientului, ci pe 

serverul Farm Zucchetti, şi poate fi 

utilizat via web cu o simplă 

conexiune la Internet. Maximă 

garanţie a confidenţialităţii datelor 

cu certificare pentru legea 

confidenţialităţii, siguranţa 

infrastructurii, actualizarea 

aplicaţiilor în timp real, niciun soft 

de instalat, economisirea în ceea ce 

priveşte partea administrativă şi 

economică, toate acestea sunt doar 

câteva din avantajele ce se pot 

obţine folosind aplicaţiile Zucchetti 

în varianta SaaS. 

• Self-hosting | o formă deosebită 

de utilizare a softului ca serviciu: 

clientul închiriază spaţiu pe un 

calculator virtual al serverului Farm 

şi se eliberează, astfel, de costurile 

în ceea ce priveşte timpul şi 

resursele umane pentru întreţinerea 

infrastructurii hardware.

MODALITĂŢI DE LIVRARE



Simplitate în utilizare
Datorită interfeţei special proiectată pentru utilizatorii 
Biroului Personal, întrebuinţarea programului este extrem 
de simplă şi intuitivă. De fapt:

• timpii de adăugare şi modificare a datelor sunt 
minimizaţi, şi datorită unui sistem coordonat care, în 
mod automat, vizualizează secvenţial angajaţii cu 
situaţii eronate ce necesită să fie rectificate şi zilele 
asupra cărora e nevoie să se intervină;

• o bară de butoane permite, în orice moment, activarea 
directă a funcţiilor utilizate cel mai frecvent, iar o listă 
logică de funcţii furnizează un exemplu de ciclu 
complet de elaborare;

• funcţii şi elaborări colective ce permit gestionarea 
rapidă a introducerii datelor.

Flexibilitate maximă
Procedura este multicompanie şi multicontract; permite 
gestionarea oricărui tip de orar, recunoaşte şi cuantifică 
în mod automat munca prestată de către angajat, pe baza 
pontărilor efectuate; permite gestiunea personalizată a 
oricărei tipologii de angajaţi şi de contract.

Integrare perfectă
Prezenţe Web e integrat în procedurile Zucchetti de 
salarizare, resurse umane şi control al accesului şi e 
integrabil cu aceleaşi aplicaţii aparţinând altor familii 
software. Baza de date poate fi interogată de orice 
instrument de analiză sau de datawarehouse.

Ofertă completă hardware şi software
Zucchetti îi poate oferi clientului soluţia completă, “la 
cheie”, cu hardware şi software proiectare proprie. 

Controlul complet al datelor
E posibilă obţinerea de rapoarte pentru: orele normale şi 
suplimentare muncite, diferitele motivări de prezenţe şi 
absenţe, prezenţii şi absenţii zilnici, depăşirea numărului 
de ore săptămânale, controlul perioadei minime de 
odihnă, absenteismul etc.

Valorificarea investiţiei precedente
Aplicaţia e integrabilă şi cu terminalele non-Zucchetti. 
Aşadar, permite păstrarea soluţiei hardware deja în uz şi, 
astfel, valorificarea investiţiilor efectuate anterior.

PREZENŢE WEB

SALARIZARE

RESURSE UMANE

CONTROLUL ACCESULUI

AVANTAJELE SOLUŢIEI



PREZENŢE WEB

Prezenţe Web permite:

• gestionarea arhivelor şi astfel garantarea posibilităţii 

de generare a analizelor, interogarilor şi statisticilor 

pe o perioadă de timp nelimitat;

• realizarea compensărilor zilnice, săptămânale şi 

lunare, între absenţe şi ore suplimentare, stabilirea şi 

respectarea automatismelor şi logicii inerente băncii 

de ore;

• achiziţionarea arhivelor de date personale şi a 

programării schimburilor din exterior;

• setarea şi garantarea totalizărilor cu modalităţi de 

calcul şi de resetare specifice;

• atingerea valorilor din totalizările sistemelor de 

salarizare; programarea săptămânală a orarelor 

personalului, în raport cu tipul de contract al fiecărui 

angajat;

• planificarea executării automate a principalelor 

elaborări de date; generarea rapoartelor în formatele 

cele mai variate (pdf, html, trf, tif, txt, xls);

• producerea ieşirilor pentru soluţiile de salarizare cele 

mai variate de pe piaţă, atât în ceea ce priveşte 

generarea fluturaşilor de salariu, cât şi a Registrului 

unic al angajaţilor.

WorkFlow Prezenţe
Modulul gestionează via web (Internet-intranet) fluxul 

de comunicaţii referitoare la prezenţe şi absenţe între 

biroul Personal şi angajaţii societăţii. Funcţionând ca un 

adevărat portal propriu al firmei, modulul le permite 

angajaţilor să controleze propriile pontaje  si să adauge 

propriile cereri (justificative, învoiri, ore suplimentare şi 

concedii), care sunt transmise în mod automat 

responsabililor (până la zece nivele pe scara ierarhică) 

spre autorizare. Cererile, odată aprobate, devin automat 

disponibile în softul Prezenţe Web pentru pontajul zilnic. 

Workflow Prezenţe e categoric un modul avantajos 

deoarece simplifică toate activităţile biroului Personal, 

conferă o mai mare autonomie angajaţilor şi 

responsabililor, şi îmbunătăţeşte serviciile în favoarea 

personalului, permiţându-le angajaţilor să vizualizeze o 

serie de informaţii de interes (printre care fişa de 

prezenţă, situaţia la zi cu.

Infovision

Infovision e un instrument de Business Intelligence 

produs şi furmizat de către Zucchetti. Prin intermediul 

unei interfeţe datawarehouse pe toată suita HR 

Zucchetti, e posibilă efectuarea de interogări grafice 

care permit extragerea tuturor informaţiilor legate de 

proceduri, permiţând utilizatorului final să gestioneze 

rapoartele interne într-o manieră personalizată. 

Infovision e integrat nativ în soluţiile HR, cu datamart 

preconstituiţi pentru a facilita procesul decizional. 

Printre avantaje se numără:

– interfaţa foarte rapidă şi intuitivă, chiar şi în 

construirea statisticilor grafice;

- posibilitatea de a compara până la patru perioade 

diferite de elaborare;

- compatibilitatea şi precizia extragerilor în Excel, Word 

şi alte instrumente chiar şi non-Office (ex. format pdf).

FUNCŢII

MODULE ADIŢIONALE

dashboard dinamic instrumente pentru analize aprofundate

panou business intelligence

INF IN ITY
PROJECT

INFINITY
PROJECT

panou WorkFlow Prezenţe



SUITA

HR Zucchetti este primul şi unicul 

sistem din Italia dotat cu:

BAZA DE DATE UNICĂ DE 

IDENTIFICARE permite introducerea 

informaţiilor o singură dată, evitând 

aglomerarea de date şi pierderile de 

timp inutile

ARHITECTURA PE BAZA WEB 

permite portabilitatea sistemului în 

diverse medii operaţionale sau baze 

de date

PORTALUL HR punctul de întâlnire 

între Departamentul de Resurse 

Umane şi personalul societăţii, care 

dispune, astfel, de acces via web 

pentru consultarea şi imprimarea 

informaţiilor de interes propriu 

(fluturaş, fişă de prezenţă, 

comunicări interne etc.)

WORK FLOW pune în legătură, via 

web, Biroul de Resurse Umane cu 

restul societăţii pentru gestionarea 

prezenţelor, rapoartelor de 

cheltuieli, propunerilor 

remunerative, evaluărilor, cererilor 

de personal, formarii, etc, 

simplificând activităţile 

Departamentului de Resurse Umane 

şi conferindu-le o mai mare 

autonomie angajaţilor şi 

responsabililor

HR Zucchetti este suita modulară pentru 

gestiunea modernă a resurselor umane 

care permite Departamentului de Resurse 

Umane să contribuie într-un mod nou şi 

semnificativ la atingerea obiectivelor 

strategice şi operaţionale ale organizării 

societăţii, valorificând capitalul uman, 

îmbunătăţind simţitor productivitatea 

tuturor angajaţilor şi eficienţa 

proceselor.

SALARIZARE

GESTIUNEA PREZENŢELOR ŞI ABSENŢELOR

GESTIUNE RAPOARTE CHELTUIELI ŞI DEPLASĂRI

GESTIUNE RESURSE UMANE

BUGET PERSONAL

CONTROL ACCES

GESTIUNE TIMPI ACTIVITĂŢI DE LUCRU
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HR Zucchetti se incadrează in planul strate-

gic Infinity Project, o platformă tehnologică 

inovatoare de dezvoltare bazată pe un puter-

nic cadru aplicativ ce integrează în viziunea 
SOA (System Oriented Architecture) toate 

aplicaţiile companiei.

Cu Proiectul Infinity, linii de produs şi soluţii 
bazate pe web (ERP, HR, Business Intelligen-

ce, Document Management,

Business Process Management, etc.), 

integrate in mod natural; cu o mare acoperire 

aplicativă şi funcţii colaborative evoluate care 

introduc noţiunea de spaţiu de lucru virtual.

A alege Zucchetti înseamna a beneficia de cea 

mai amplă, completă şi inovatoare ofertă 

existentă pe piaţă.

strategie   |   tehnologie   |   aplicaţii   |   soluţii

I N F I N I T Y  P R O J E C T

LIDER ÎN INOVAŢIE

Cu peste 2.300 de angajaţi, o reţea de distribuţie de peste 1.000 de parteneri pe teritoriul 

naţional şi peste 90.000 de clienţi, grupul Zucchetti e unul din cei mai importanţi protagonişti 

italieni din sectorul IT şi oferă soluţii software şi hardware, servicii şi proiecte inovative şi de 

înaltă calitate, studiate şi realizate pentru a satisface exigenţele companiilor în domeniu, bănci 

şi asigurări, profesionişti, asociaţii din domeniu şi administraţie publică.

GRUPUL ZUCCHETTI ŞI MEDIUL RU 

Abordarea de înalt profesionalism şi calificare, atenţia sporită la nevoile de consum, căutarea 

continuă a excelenţei şi a soluţiilor tehnologice avansate, unită cu experienţe de trei decenii şi 

cunoaşterea profundă a resurselor umane, toate acestea conferă Grupului Zucchetti o poziţie de 

lider în furnizarea de soluţii si servicii în domeniul HR.

Peste 15.000 de clienţi, milioane de fluturaşi elaboraţi lunar cu softul Zucchetti şi mai mult de 

22.500 de terminale de evidanţă a prezenţei şi control al accesului vândute într-un an*, 

reprezintă recunoaşterea indiscutabilă din partea pieţei a calităţii şi inovaţiei suitei HR Zucchetti 

şi stau mărturie capacităţii sale de a satisface exigenţele Clienţilor.

*date din 2011

Grupul Zucchetti, principalul protagonist italian de pe piaţa IT, 

cu o ofertă inegalabilă atât în Italia cât şi în Europa, 

le permite clienţilor să beneficieze de importante avantaje competitive şi 
să utilizeze un singur partener pentru fiecare necesitate de ordin informatic.


