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Salarizare

Gestionare echipaj

HR

Gestionarea forței de muncă

Siguranță și Securitate

DE CE ZUCCHETTI?

Softuri verticale pentru 
sectorul maritim

Integrare: bază de date 
unică, datele sunt introduse 
o singură dată

Tehnologie web: accesați de 
oriunde și partajați datele

Gestionare în plin avânt 
cu soluțiile Zucchetti
pentru personalul maritim

soluții de sector

Personal mobil si atribuit pentru mai multe comenzi/nave, formulare 

speci�ce, gestionare de limbi și valute multiple. Pentru a răspunde 

acestora și tuturor particularităților care caracterizează sectorul 

maritim, Zucchetti a dezvoltat soluții software speci�ce și ușor de 

utilizat, în măsură să optimizeze procesele de administrare și 

gestionare a personalului.

În special, softurile Zucchetti sunt dezvoltate în tehnologie web, 

care permite accesul la aplicație de oriunde și de a partaja date și 

documente cu colaboratorii (angajați, comandantul navei...) și cu 

toți ceilalți operatori în orice parte a lumii s-ar a�a aceștia. Societățile 

care operează în sectorul maritim (agenții maritime, societăți de 

navigație maritimă pentru transport pasageri, mărfuri sau mixt, 

industria pescuitului...) pot dispune de o ofertă completă, speci�că și 

actualizată în permanență cu cele mai recente noutăți normative, de 

o asistență punctuală și de garanția încrederii societății de software 

lider în Italia.

www.zucchettiromania.com/PersonalMaritim 

PERSONAL MARITIM

http://www.zucchettiromania.com/romania/cms/categories/3163-personal-maritim.html#*


GESTIONARE ECHIPAJ
Gestionarea și deplasările personalului este 
optimizată datorită unei adevărate baze de date 
cu muncitori a societății, în a căror date de 
identi�care sunt introduse și actualizate în mod 
constant: nivelul, istoricul deplasărilor (îmbar-
cări și debarcări), vizite medicale, concedii 
medicale, gărzi, cursuri și exerciții, limbile 
cunoscute, toată documentația deținută, 
înscrieri la schimbul general și/sau particular, 
etc. Societatea și responsabilul echipajului au în 
acest fel o imagine de ansamblu completă și 
permanent actualizată a tuturor muncitorilor 
pentru:
- a gestiona îmbarcări și debarcări, intersectând 
necesitățile navelor cu datele personalului 
maritim care este disponibil și eligibil pentru 
îmbarcare în baza propriilor pro�luri;
- a determina în mod facil media zilelor de 
îmbarcare, de concediu și de odihnă;
- a gestiona posibile certi�cări obligatorii și 
cerințe la îmbarcare.
Soluțiile răspund exigențelor oricărei societăți, 
permițând gestionarea mai multor societăți, 
�ecare cu propriile nave, personalului internați-
onal și a tuturor contractelor principale naționa-
le și internaționale. Softul este disponibil în 
limba engleză și italiană și �ecare utilizator 
poate alege
limba preferată pentru utilizarea soluției. 
Datorită tehnologiei web, soluția permite o 
gestionare �exibilă și partajată cu posibile sedii 
ale societății în lume, cu furnizori și societăți de 
sector (de exemplu, agențiile locale de contac-
tat la angajare).

SALARIZARE
Procesul de salarizare devine mai rapid și �abil 
datorită unei serii de automatisme ale softului 
care reduc la minim operațiunile manuale:
- procesarea mai multor �uturași de salariu 
pentru personalul maritim în baza poziției de 
cotizare, navelor, etc.;
- gestionarea valutei multiple (euro și contrava-
loarea în dolari) în �ecare procesare și imprima-
re;
- posibilitatea de a continua cu procesarea 
lunară completă sau fracționată în diferite 
perioade în baza debarcărilor și îmbarcărilor;
- procesare de �uturași de salariu, bilanțuri 
�nale și lichidări;
- procesare parametrizată în baza exigențelor 
societății;
- contabilizare, salarizare și obligații;
- calcularea ratelor lunare și veri�care contabilă.
În plus, soluția permite gestionarea avansurilor 
și transferurilor pentru familii și îndeplinirea 
completă a obligațiilor de cotizare și �scale. 
Istoricul �uturașilor de salariu, întotdeauna 
disponibili în arhiva online, permite controlul 
permanent al procesărilor efectuate pentru 
�ecare angajat.

RAPOARTE ȘI STATISTICI PENTRU FIECA-
RE EXIGENȚĂ
Toate rapoartele și comunicările standard sunt 
multilingve pentru a gestiona muncitorii străini: 
cărți de îmbarcare (convenții de recrutare, bilete 
de îmbarcare, etc.), cărți de debarcare (voluntar, 
în caz de concediu medical, înscrieri și schimbări 
de ture, comunicare perioadă de odihnă, etc.), 
listă îmbarcați, imprimare gra�că a �uturașilor 
de salariu cu aspect personalizat, producție 
�șier xml Unimare și �șier CBI pentru plățile la 
bănci.
Ulterior, utilizatorul are la dispoziția sa statistici 
lunare sau anuale personalizate pentru un 
control constant al:
- deplasărilor, chiar și la nivel de angajat 
individual;
- deplasărilor estimative;
- analizelor costurilor;
- estimării costurilor echipajului.

www.zucchettiromania.com/PersonalMaritim 

soluții de sector

GESTIONARE INTEGRATĂ ȘI GLOBALĂ A 
PERSONALULUI
Soluțiile Zucchetti pentru personalul maritim 
sunt incluse într-o bază de date unică: �ecare 
introducere sau modi�care a operatorului este 
în acest fel validă în mod automat pentru toate 
aplicațiile, ceea ce reduce erorile și accelerează 
procesele de gestionare.
Salarizarea și Gestionarea echipajului sunt de 
asemenea integrate în toate soluțiile care 
compun suita HR In�nity Zucchetti pentru 
administrare (prezențe, �ux de lucru, rapoarte 
cheltuieli, etc.), gestionare (bugetul personalu-
lui, portalul HR, HR analytics, etc.), organizarea 
personalului (gestionare schimburi, comenzi, 
acces, etc.) și siguranța muncii.
Societățile care operează în sectorul maritim au 
prin urmare la dispoziție o soluție pe măsură și 
globală pentru a gestiona personalul cu aplicații 
pentru �ecare exigență.
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