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Con Infinity ZTimesheet permite 

evidența orelor de lucru ale 

personalului și atribuirea acestora pentru 

proiecte, comenzi și clienți, 

pentru a controla rentabilitatea 

într-un mod exact și simplu

Infinity ZTimesheet este soluția ideală pentru societăţile 

care doresc un instrument pentru:

• evaluarea rentabilității pentru fiecare proiect, comandă 

sau client;

• planificarea și monitorizarea activităților resurselor 

umane angajate;

• reducerea timpilor de gestionare administrativă;

• furnizarea informațiilor necesare conducerii pentru 

luarea celor mai bune decizii în cel mai scurt timp.

CONTROLAREA
TIMPILOR
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PERFORMANȚEI



Infinity ZTimesheet                    
pentru o gestionare 
integrată a comenzii

Deschiderea comenzii:
definirea activităților și
estimărilor (ore și costuri)

Planificarea comenzii: 
alocarea resurselor cu acoperirea 
necesarului cantitativ și calitativ 
pentru fiecare comandă

Evidența activității:            
totalizarea orelor în diversemoduri 
prevăzute de către societate(în 
timp real sau la bilanț final)

Evidența cheltuielilor 
de deplasare:                                
autorizarea deplasării cu evaluarea 
diferenţei dintre buget și cost 
și raportarea cheltuielilor de 
deplasare atribuite comenzii

Completarea costului 
personalului:                           
calcularea costului pentru fiecare 
resursă atribuită comenzii

Totalizarea: 
repartizarea orelor în 
funcție de Comandă/
Activitate/Angajat
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Realizat în totalitate cu tehnologie web și cu logica wor-
kflow, Infinity ZTimesheet permite tuturor sectoarelor so-
cietății și persoanelor implicate în acest proces să dipună 
oricând și în timp real de toate datele și informațiile 
necesare pentru  desfășurarea propriilor activități.

ANGAJAȚII
• introduc orele lucrate din propria stație de lucru, din aplica-

ții pentru dispozitive mobile, totem etc.;
• vizualizează într-un calendar unic comenzi/ activităţi, ore 

lucrate, pontări, justificări și ore suplimentare.

MANAGERUL DE PROIECT/
RESPONSABILUL DE PRODUCȚIE
• organizează și planifică resursele și colaboratorii;
• aprobă, modifică sau respinge cererile introduse de că-

tre resursele umane;

• verifică imediat evoluția proiectelor;
• reduce timpii necesari colectării și procesării datelor;
• verifică diferenţele posibile cu privire la estimare pentru 

a lua eventualele măsuri de corecţie;
• evaluează rentabilitatea proiectelor prin analiza costuri-

lor și veniturilor.

CONDUCEREA ȘI RESURSELE UMANE
• are o viziune de ansamblu rapidă asupra utilizării resur-

selor și evoluției afacerii;
• dispune atât de analize detaliate cât și rezumative în 

sprijinul proceselor decizionale în ceea ce privește es-
timarea necesarului personalului.

FUNCȚIONALITATE

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!



INFINITY ZTIMESHEET: UN PROCES INTEGRAT

Achiziția datelor 
personale din ERP 
(comenzi, activități, 
centru de cost, estimări 
de ore, alocarea 
resurselor, unități            
de descompunere           
a lucrului etc.)

Achiziția orelor din 
PREZENȚE
 (pontări, justificări 
de absență, ore 
suplimentare)

Achiziția costului orar 
din Salarizare
(completat lunar             
în baza variabilelor 
utilizate în fiecare 
procesare)

Transferul orelor 
repartizate în funcție 
de client/comandă/
proiect la sistemul ERP                     
(pentru controlul de 
gestionare, contabilitate 
analitică și facturare)

Transferul repartizării 
orelor la Salarizare 
(procesarea costurilor 
împărțită în funcție         
de centru de cost, 
comenzi etc.)

INTRARE
IEȘIRE



Datorită integrării cu celelalte 
componente software ale societății, este 

• Gestionarea printr-un instrument unic a pontărilor 
de prezență și a orelor de producție.

• Efectuarea unui bilanț sistematic între orele 
repartizare în funcție de comandă/client/ proiect 
și orele care vor fi utilizate pentru remunerația 
personalului.

• Completarea exactă a orele cu costul real al 
personalului

• Alimentarea automată a sistemelor societății de 
control al gestionării, contabilitate și facturare.

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



MODULE SUPLIMENTARE
Modalități de evidență            
a orelor de lucru.

Un software unic pentru 
gestionarea Foii de prezență 
și numeroase modalități de 
evidență a orelor de lucru.

Pentru cea mai bună 
adaptare la societatea și 
procesele dumneavoastră.

WORKFLOW FOAIE DE PREZENȚĂ

Este modulul care permite resurselor umane asociate fiecărui 
client, proiect, comandă sau activitate să introducă în mod au-
tonom orele lucrate pe baza unui proces simplu și rapid.
Managerul de proiect dispune astfel eficient de toate foile de 
prezență completate, verifică corectitudinea și aprobă sau res-
pinge orele introduse.
Un instrument util și strategic pentru toate societățile, în special 
pentru societățile furnizoare de servicii a căror rentabilitate este 
strict legată de productivitatea resurselor umane.



WORKFLOW TEAMWORK

Introducerea orelor pentru angajați și pentru comenzi/ 
servicii este sarcina responsabililor de comandă/ servicii 
și secretariatelor din domeniu urmând o logică de workflow 
care prevede o procedură de evaluare și de aprobare a datelor 
introduse. Modulul permite și gestionarea personalului care nu 
a fost atribuit direct prin selectarea „împrumuturilor”.
Cu Workflow Teamwork se poate monitoriza astfel fiecare pre-
stație de muncă comparând bugetul estimativ și orele lucrate 
efectiv de către angajați.
Verificarea imediată a evoluției activităților, sarcinilor de lucru ale 
resurselor umane angajate și, în caz de diferențe în raport cu 
cantitățile estimate, intervenția cu măsuri prompte de corecţie. 

PRODUCTION GO ȘI TOTEM

Production Go este modulul pentru societățile cu personal cu 
sediu fix de lucru (întreprinderi, hale, zone de producție, depar-
tamente, birouri etc.) care trebuie să țină evidența tipurilor de 
prestații desfășurate zilnic.
Instalat pe terminalul Zucchetti (totem  touch-screen), per-
mite gestionarea într-o manieră controlată, interactivă și 
ghidată a totalizării orelor de producție, sincronizarea de la 
distanță a datelor de identificare ale comenzilor, activităților etc. 
și a filtrelor de atribuire direct în terminal.
Terminalul este conceput pentru a funcționa chiar și în absenţa
reţelei, astfel încât să stocheze toate pontările și să fie mereu 
sincronizat cu softul de gestionare. 

MODALITĂȚI DE PONTARE

PRODUCTION GO:

PONTARE PRIN COD QR/NFCFC

PONTATOR VIRTUAL
PE PC

PONTATOR VIRTUAL
PE MOBIL

PONTATOR VIRTUAL
PE HR TOTEM

COMPLETAREA MUNCITORILOR

WF TEAMWORK:
COMPLETAREA RESPONSABILULUI

AUTOMAT

T
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APLICAŢIE MOBILĂ

Grație aplicațiilor mobile, foaia de prezență se poate accesa 
chiar și de pe smartphone și tabletă!
Aplicațiile transmit pe  dispozitivele mobile toate funcționalități-
le utile ale softului Infinity ZTimesheet atât pentru muncitori cât 
și pentru responsabili, chiar și offline!

App ZTimesheet: aplicația prin care angajații pot înregistra și 
trimite foaia de prezență pentru aprobare direct de pe smartp-
hone și tabletă într-un mod simplu și rapid, util pentru cei care 
nu au un PC sau o stație de lucru fixă.

Aplicația ZTeamwork: aplicație concepută pentru responsa-
bilii care trebuie să monitorizeze orele de lucru ale diferitelor 
grupuri pentru comenzi și proiecte. Aplicația ZTeamwork trans-
formă tableta responsabilului într-un adevărat instrument de 
gestionare cotidiană și de evaluare a performanțelor: responsa-
bilul poate introduce în orice moment orele oricărui muncitor și 
verifica sarcinile și evoluția activităților de lucru ale angajaților, 
intervenind prompt în caz de diferențe cu privire la cantitatea 
estimată.

PONTĂRI PRIN TAG/COD QR ȘI NFC

Muncitorii pot efectua pontările de început și sfârșit de activi-
tate apropiind terminalul de buzunar MDC Zucchetti de 
instrumentele specifice de identificare (TAG sau cod QR) 
disponibile la locul intervenției pentru a confirma prezența, re-
alizarea intervenției, locația intervenției (localizare geografică) și 
timpul dedicat.
Sau pot transforma propriul dispozitiv mobil din dotare 
într-o cartelă: prin intermediul unei aplicaţii specifice și al teh-
nologiei NFC este necesară doar apropierea smartphone-ului 
sau tabletei de terminal pentru a efectua pontarea.

MODULE SUPLIMENTARE



ACTIVITY GO

Infinity ZTimesheet s-a gândit și la muncitorii mobili sau care 
desfășoară activități de întreținere. 
Modul conceput în special pentru societățile care oferă servicii 
de întreținere (extinctoare, filtre de aer, iluminare, uși, centrale 
termice, ascensoare), de curățenie (servicii de igienă, servicii 
în zone și structuri publice și private), de supraveghere (pază, 
serviciu de inspecţie, transport de fonduri) și ale sectorului de 
construcţii (construcţii de clădiri, întreţinere instalaţii hidraulice 
și electrice).
De fapt, modulul oferă suport societății mai întâi în fazele 
de planificare ale intervențiilor și apoi în controlul acti-
vităților:

• Planificarea întreținerilor în mod ciclic (cu frecvență orară, zilni-
că, lunară, anuală) și programat (cu indicarea specifică a datei 
prevăzute).

• Verificarea desfășurării efective a activității de întreținere.

• Pregătirea planului de întreținere pentru o singură sferă de com-
petență

• Redactarea statisticilor pentru evaluarea cantitativă și calitativă 
a performanțelor fiecărui operator în parte: durata fiecărei în-
trețineri, acoperirea schimburilor de lucru, acoperirea efectivă a 
serviciului în ceea ce privește timpii și toleranțele aplicate, pro-
centele de inactivitate ale fiecărui operator etc.

Activity GO se integrează cu dispozitivele hardware de 
evidenţă a prezenţelor și a producţiei pentru:

• pontarea la intrare și la ieșire a personalului din schimbul de 
lucru și calcularea duratei intervenției;

• controlarea datei, orei de început și sfârșit ale intervenției pen-
tru anumite aparate (destinate serviciilor de igienă, ascensoa-
relor etc.) inclusiv în ceea ce privește verificările legislative.



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

Parc Industrial 1,

Oradea, jud. Bihor,

România

T +40 0259 414 584

info@zucchettiromania.com

www.zucchettiromania.com




