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ADIPISCING

ELIT.

PENTRU O PLANIFICARE EFICIENTĂ

PLANIFICAȚI-VĂ SCHIMBURILE ÎN MOD OP-
TIM...

Infinity ZScheduling Zucchetti este softul care per-

mite o gestionare rațională și omogenă a schimburilor, 

disponibilităților și o planificare precisă a activităților 

operatorilor, permițând economisirea semnificativă a 

timpului și costurilor.
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GESTIONAȚI
ACTIVITĂȚILE
DE RESURSE UMANE

ȘI TIMPII

...CU PERSOANELE CORESPUNZĂTOARE...

Cu Infinity ZScheduling, societatea este în măsură să 

atribuie resursele, având cele mai potrivite competențe 

pentru îndeplinirea corectă a activității de lucru. Soluția 

permite de fapt clasificarea și corelarea competențelor 

personalului și informațiilor referitoare la activitățile de 

desfășurat, îmbunătățind astfel productivitatea și calita-

tea serviciului oferit.

...LA MOMENTUL POTRIVIT!

Prin atribuirea sarcinilor de lucru într-un mod eficient, In-

finity ZScheduling reduce timpii și erorile la procesarea 

planificării, diminuează și previne întârzierile sau defec-

țiunile și permite creșterea satisfacției resurselor umane. 

De asemenea, este posibilă intervenția în orice moment 

asupra planificării pentru a gestiona excepțiile cotidiene.



Cum puteți găsi echilibrul 
corect între flexibilitatea 
orarului de muncă și 
acoperirea corectă a 
personalului? 

Cum să asigurați creșterea 
productivității fără a 
suplimenta sarcinile de lucru?

Cum să garantați siguranța la 
locul de muncă menținând 
totuși costurile personalului la 
un nivel scăzut?

Cu ZScheduling îndepliniți 
orice tip de cerință!

PENTRU A RĂSPUNDE 
TUTUROR EXIGENȚELOR

Realizat în totalitate cu tehnologie web și cu logica      
workflow, Infinity ZScheduling permite tuturor persoane-
lor implicate în proces să dispună permanent și în timp 
real de toate datele și informațiile necesare pentru desfă-
șurarea propriei activități.

RESPONSABILUL DE PRODUCȚIE
• organizează și planifică resursele și colaboratorii;
• verifică foarte simplu și în timp real acoperirea 

schimbului/activității;
• aprobă, respinge sau modifică cererile de schimbare a 

planificării introduse de către resursele umane;
• verifică posibile diferențe cu privire la estimare pentru 

a lua măsurile potrivite de corecție.

CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI
DE RESURSE UMANE
• controlează și monitorizează planificarea întregului 

personal al societății;
• dispune de instrumente de control pentru a interveni 

asupra planului în caz de necesitate.

ANGAJAȚII
• vizualizează programarea activităților de la propria 

stație de lucru;
• găsesc în mediul on-line informațiile necesare pentru 

desfășurarea propriei activități profesionale;
• pot solicita Responsabilului schimbări ale planificării 

prin intermediul instrumentelor workflow.



PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR

PROGRAMARE

CURBA DE NECESAR

GESTIONAREA

PLANIFICARE

COMUNICAREA SCHIMBULUI

ORELE LUCRATE ÎNTR-UN 
ANUMIT DEPARTAMENT

PRE-COMPLETAREA

INFINITY
ZTIMESHEET

DATE MEREU
ÎN TIMP REAL



DATE ACTUALIZATE ÎN PERMANENȚĂ

Datorită bazei unice de date de identi-

ficare, Infinity ZScheduling dobândește 

în mod automat de la diferitele aplicații 

ale societății (software de gestionare a 

resurselor umane, prezențelor) toate in-

formațiile aferente fiecărui colaborator, 

garantând astfel utilizarea datelor 

actualizate, corectitudinea procesării și 

aplicarea tuturor excepțiilor și tuturor di-

ferențelor normative prezente în diferite 

contracte de muncă. O mare economie 

de timp și evitarea posibilelor erori pentru 

utilizator. 

CALENDAR? PREZENT!

Calendarul definit, importat în softul 

prezențelor, este publicat personalizând 

pentru fiecare categorie de utilizatori 

(responsabil producție, responsabili de 

departament și angajați în schimburi) ac-

cesul la diverse funcții care pot fi utilizate. 

În acest mod, responsabilul departa-

mentului poate optimiza planificarea 

prin modificări manuale, angajații în 

schimburi au în permanență acces ime-

diat la planificarea actualizată și fiecare 

subiect poate imprima calendarul perso-

nalizat cu informațiile de interes propriu, 

având garanția respectării reglementării 

cu privire la protecţia confidențialității.

FUNCȚIONALITĂȚI



FUNCȚIONALITĂȚI

ORGANIZARE

ACTIVITATE AUTOMATĂ

Setarea de reguli pentru intervalele orare 

(perioadă de valabilitate, personal necesar, 

cerințe excepționale, atribuiri sau exclu-

deri ai anumitor operatori etc.) și de matr 

ce, utile în cazul schemei rigide de schimb, 

pentru a defini în mod absolut auto-

mat secvența de activități ciclice și re-

partizarea diverșilor angajați în schimburi.

PROCESARE

CURBĂ DE NECESAR

În baza caracteristicilor personalului și 

regulilor schimburilor presetate, softul 

procesează un calendar care gestionează 

acoperirea optimă a necesarului solicitat, 

atribuind fiecărei activități angajații 

potriviți în baza competențelor și re-

gulilor contractuale și ale societății. În 

cazul în care nu sunt indicate a priori inter-

vale orare specifice, Infinity ZScheduling 

propune interv lele orare care, respectând 

regulile stabilite de către societate, optimi-

zează organizarea.

GESTIONAREA EFICIENTĂ

A EXCEPȚIILOR

Orice lipsă de acoperire datorată, de exem-

plu, absenței anumitor operatori poate fi 

gestionată prompt prin intermediul func-

ției de căutare a personalului pentru în-

locuire pentru un anumit schimb/activitate.

Infinity ZScheduling este o soluție adaptabilă 
la cele mai diverse contexte organizaționale

SOCIETATE DE 
PRODUCȚIE CALL CENTER AEROPORTURI

SOCIETATE DE 
SERVICII SĂNĂTATE GESTIONARE 

INFRASTRUCTURI

MDO CASE DE ODIHNĂ
ȘI AZILE LOGISTICĂ

...și multe altele!



ACTIVITY PLAN

Activity Plan este modulul specific 

pentru a optimiza gestionarea activi-

tăților care trebuie să fie desfășurate în 

serie, oferind angajaților:

• planificarea programată a activită-
ților de desfășurat în serie (definirea 

scadențelor, priorităților și cerințelor 

fiecărei activități);

• optimizarea deplasărilor geogra-
fice pentru desfășurarea diferitelor 

activități;

• identificarea posibilelor dezechili-
bre în sarcinile de muncă  între dife-

ritele activități în serie.

WORKFLOW SCHEDULING

Workflow Scheduling este modulul 

care permite personalului să solicite 
schimbări ale schimbului de muncă, 

în baza unui proces de autorizare sim-

plu și bine definit.

Responsabilul care are acces la calenda-

rul schimburilor este în măsură să veri-

fice în mod preventiv impactul asupra 

planificării și apoi poate aproba sau res-

pinge aceste cereri. Dacă sunt aprobate, 

modificările vor fi recepționate în timp 

real de către soluție, cu semnificative 

avantaje în materie de timp și reduce-

rea erorilor în gestionarea schimburilor.

APLICAŢIE MOBILĂ

Datorită aplicației mobile, gestiona-
rea schimburilor se poate face și pe 
smartphone și tabletă!
Aplicațiile transmit pe dispozitivele mo-

bile toate funcționalitățile utile angaja-

ților în schimburi care lucrează în afara 

sediului sau care nu dispun de stații de 

lucru fixe.

Aplicația ZScheduling Planner: este 

concepută pentru a facilita activitățile 

cotidiene ale celui/celei care planifică 

schimburi și proiecte. Astfel, planificato-

rul va putea vizualiza, atribui și publica 

activitățile și actualiza calendarul direct 

de pe smarthphone-ul său.

Aplicația ZScheduling: este aplicația 

pentru simplificarea gestionării calen-

darului schimburilor, care devine per-

manent accesibilă de pe mobil, atât 

pentru planificatorul responsabil, cât și 

pentru fiecare muncitor: în acest mod 

toți sunt în permanență informați asu-

pra schimburilor, pot sugera schimbări 

și sunt puși la curent în legătură cu fie-

care schimbare.

MODULE SUPLIMENTARE

TOTEMSHIFT

Angajații în schimburi nu au o stație de 

muncă proprie fixă cu acces la rețea?

Cu TotemShift sunt rezolvate toate pro-

blemele legate de comunicarea schim-

burilor.

Prin instalarea terminalelor cu ecran 
tactil specifice (HR Totem), toți anga-

jații care nu dispun de un PC vor pu-

tea vizualiza cu acces pe bază de profil 

propria planificare actualizată, cea a 

propriului grup de muncă și efectuarea 

posibilelor cereri de schimbare. 

ESTIMAREA NECESARULUI 

Un important colaborator pentru       

planficarea personalului este Infinity 

ZForecast Zucchetti, softul care 
aplică avantajele inteligenței artifi-
ciale programării, planificării și ges-
tionării personalului.
Infinity ZForecast învață automat (pro-

cesul machine-learning) dinamicile so-

cietății, efectuează o estimare a condiții-

lor de muncă și propune o dimensionare 

a personalului în baza curbei de necesar 

specifice activităților individuale.



Infinity ZScheduling a fost studiat
și realizat conform unei abordări
modulare pentru a permite fiecărei
societăți să configureze soluția
în funcție de propriile cerințe specifice 
de organizare a activităților,
optimizând astfel resursa cea mai importantă
a societății, propriul personal. 

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



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



5
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
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Oradea, jud. Bihor,

România

T +40 0259 414 584

info@zucchettiromania.com

www.zucchettiromania.com




