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Decizii rapide și structuri flexibile: găsirea unui echi-
libru între organizarea muncii și cerere este o provocare 
strategică pentru toate organizațiile deoarece în asta 
constă capacitatea reală de a concura pe piaţa de azi.
Calcularea dimensionării exacte ale resurselor pentru 
a garanta desfășurarea corectă a activităților de lucru, ca-
litatea rezultatului și respectarea limitelor poate fi totuși 
complicată.

ZForecast Zucchetti este un sistem adaptativ și inte-
ligent care, datorită capacității sale de auto-învățare, răs-
punde cerințelor unui proces aflat în permanentă schim-
bare, precum cel de gestionare a forței de muncă. Acest 
lucru se datorează aplicației inovative a inteligenței ar-
tificiale care analizează fluxurile de lucru, combină datele 
istorice și ține cont de volatilitatea organizării, operând cu 
un algoritm de estimare precisă pentru fiecare domeniu 
de activitate și pentru fiecare sector.
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PREZENTAȚI-I 
AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ.

EL VA ÎNVĂȚA SĂ VĂ CUNOASCĂ ȘI VA 
LUCRA PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.

PENTRU A VĂ AJUTA SĂ VĂ ATINGEȚI 
OBIECTIVELE ÎN CEL MAI BUN MOD.

ZForecast vă ghidează în planificarea personalului prin 
toate etapele:

• analizează situația curentă a dimensionării

• simplifică estimarea nevoilor în baza limitelor specifice 
activității societății

• alimentează modulul de gestionare a schimburilor

• procesează evaluările succesive în baza datelor colectate

ZFORECAST ESTE 
COLABORATORUL 
DUMNEAVOASTRĂ DE 
PLANIFICARE
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EXAMINARE, ESTIMARE, PLANIFICARE și apoi DIN NOU

1. IMPORTAREA DATELOR
Importarea datelor istorice (ex. numărul 
bonurilor emise pentru numărul de accese 
în magazin, cifra de afaceri a zilei, meteo, 
acțiunile concurenței, evenimente etc.)

3. ESTIMĂRI BINE GÂNDITE
ZForecast nu mai necesită instruire pentru 
estimările viitoare, ci analizează datele isto-
rice și rezultatele în mod autonom.

5. INSTRUIRE
Inteligența artificială învață relația variabile-
lor de intrare pentru atingerea rezultatului.

2. ASOCIEREA DATELOR
Asocierea datelor istorice cu parametrii de 
intrare și rezultatul dorit. Această etapă de 
configurare ajută inteligența artificială să 
înțeleagă ulterior ce impact au aceste date 
asupra rezultatului final.

4. DIMENSIONARE
Inteligența artificială aplică ceea ce a învățat 
pentru procesarea dimensionării până la ur-
mătorul set de date.

6. DATE DE GESTIONARE
     ȘI PERFORMANȚĂ
În baza datelor ulterioare, inteligența artifi-
cială continuă să învețe în mod automat și 
adaptează planificarea.

FUNCŢIONALITĂŢI



AVANTAJE

SURPLUS DE PERSONAL SAU PERSONAL INSUFICIENT?
ADIO!
ZForecast Zucchetti permite o estimare constantă a nevoilor 
pentru a ajusta resursele care trebuie utilizate în diverse 

activități.

• Îmbunătăţirea organizării și sarcinilor de lucru.

• Îmbunătăţirea rezultatului și nivelului de serviciu.

• Creșterea nivelului de productivitate.

• Creșterea satisfacţiei angajaților.

• Reducerea risipei și a costurilor.

VIZUALIZAREA CURBEI DINTR-O PRIVIRE
Interfața grafică a curbei de necesar face rezultatul pro-
cesării să fie intuitiv, diferențiind datele istorice, estimările și 
corecțiile în baza bilanțului final. Astfel, graficul se dovedește a 
fi un instrument util nu doar pentru planificare, ci și pentru o re-
prezentare rapidă a istoricului, a analizei performanțelor și a 
prognozei de trend.

ÎMPĂRTĂȘIREA INFORMAȚIILOR CU RESPONSABILI
Grație tehnologiei web, funcționalitățile softului ZForecast      
Zucchetti și curba de necesar actualizată pot fi împărtășite cu 
responsabilii individuali, care vor fi astfel mereu la curent cu 
planificarea forței de lucru pe care o gestionează, chiar 
dacă se află în sectoare, birouri sau puncte de vânzare la distanță 
din punct de vedere geografic.



MULT MAI MULT DECÂT 
UN SOFTWARE 
cu numeroase opțiuni la 
dispoziția dumneavoastră.

Se poate accesa din orice loc, în orice moment, 

de pe PC sau de pe tabletă și smartphone

Îl puteți instala direct la sediul societății, 

utilizându-l în cloud sau bazându-vă pe 

securitatea Centrului de Date Zucchetti

Alegeți formula comercială cea mai adaptată 

la cerințele dumneavoastră cu tarif fix sau 

plată în funcție de utilizare

Vă puteți baza pe consultanța de valoare a 

societății Zucchetti sau a Centrului de Servicii 

Zucchetti specializate în domeniu pentru un 

proiect complet de îmbunătățire a proceselor

ESTIMARE PENTRU ORGANIZARE
Rezultatul estimării este utilizat de către sistem pentru a defi-
ni dimensionarea corectă a personalului, numărul de resurse 
care trebuie atribuit pentru fiecare zi de lucru, unitate or-
ganizațională și interval orar.
ZForecast poate să alimenteze astfel softul de gestionare a 
schimburilor pentru o planificare corectă a personalului. Datele 
generate de sistem pot fi în cele din urmă ajustate de către res-
ponsabil, care poate interveni pentru a modifica datele în baza 
cerințelor specifice de planificare.



HR 

Salarizare 

Prezențe

Workflow prezențe

Costuri și buget

Beneficii de asistență 

socială oferite de 

societate 

Dosar Resurse Umane 

Remunerare și evaluare 

Recrutare 

Formare 

CĂLĂTORIE ȘI 
FLOTĂ
Deplasări 

Rapoarte de cheltuieli

Rezervare autovehicul 

Plăți electronice

Flotă societate

Localizare autovehicule

GESTIONARE 
AUDIT
Inspecții și verificări

Gestionare incidente 

Programe și planuri de 

audit

GESTIONAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ
Estimări

Schimburi

Foi de prezență

SIGURANȚĂ ȘI 
SECURITATE
Evaluarea riscurilor

Supraveghere sanitară

Obligații referitoare la 

formare

Contracte și furnizori

Accesuri

Planuri de mentenanță 

O PLATFORMĂ UNICĂ INTEGRATĂ PENTRU 
GESTIONAREA PERSONALULUI

Cu Infinity Zucchetti rezolvați problemele cauzate de soluțiile 
care „nu comunică între ele” și care astfel, în loc să faciliteze 
dezvoltarea afacerii și să promoveze eficiența, creează dificultăți. 
Depășiți limitele de ordin tehnic ale sistemelor tradiționale adesea 
incompatibile între ele, pentru a proiecta, construi și gestiona 
procesele care integrează aspectele administrative, de organizare, 
dezvoltare și securitate ale tuturor persoanelor din societate în 
cadrul unei propuneri aplicative unice.

INFINITY ZUCCHETTI

5 ZONE APLICATIVE
Bază de date unică, un portal unic comun pentru colaborare, 
gestionarea documentelor, instrumente de analiză și flux de lucru 
în sprijinul fiecărui manager al societății 

5SOFTWARE  |  APLICAŢIE MOBILĂ  |  ANALYTICS  |
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ  |  IOT  |  HARDWARE
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GAMA
DE SOLUȚII INFINITY
NU SE TERMINĂ AICI!

Cu Infinity Zucchetti 

societatea devine un adevărat 

spațiu de lucru virtual, un loc 

de muncă virtual, accesibil 

de oriunde cu un simplu 

browser de Internet, care 

permite accesul la informații, 

efectuarea tranzacțiilor și 

colaborarea cu utilizatorii 

interni și externi ecosistemului 

societății, simplificând 

activitățile cotidiene și 

maximizând eficiența.

BI & Analytics

Collaboration & Communication

Document Management

Portal & E-Commerce

CRM

Digital Transformation

ERP

Asset Management

Infinity Zucchetti este de fapt cea mai amplă 

platformă de pe piață care oferă un răspuns 

oricărui domeniu al societății, creând o nouă 

viziune de organizare. Soluţii care, dezvoltate 

cu un limbaj unic de dezvoltare și în totalitate 

web-native, sunt conectate între ele pentru a 

oferi o experiență unică utilizatorului, a favoriza 

colaborarea în cadrul diverselor unități ale 

societății și a pune bazele pentru realizarea 

proiectelor organizate și sistemelor informatice.



Software care creează succes

Soseaua Borsului, nr. 32 E

Parc Industrial 1,

Oradea, jud. Bihor,

România

T +40 0259 414 584

info@zucchettiromania.com

www.zucchettiromania.com




