ZUCCHETTI
PRIMA COMPANIE DE SOFTWARE
ITALIANĂ DIN EUROPA

Software-ul nostru, succesul afacerii tale
Inovație Calitate Excelență Pasiune Afacere Leadership Muncă

Misiune

Compania
Zucchetti România, parte a Zucchetti
Group,și-a început activitatea în
România în 2005 și este în măsură să
satisfacă orice exigență informatică,
oferind societăților soluții și servicii
destinate acoperirii complete a
funcțiunilor din domeniul gestiunii
personalului și să facă față diferitelor
probleme de tip administrativ și
contabil.

Soluțiile software includ aplicații pentru
elaborarea salariilor, soluții de gestiune
prezențe și absențe, control acces și
gestiune resurse umane. Mai mult,
Zucchetti România propune soluții ERP
cu un standard calitativ ridicat și în
măsură să acopere toate ariile
funcționale, de la contabilitatea
generală și analitică până la gestiunea
depozitelor și a producției.

Proiectarea, realizarea și implementarea de
soluții IT. Datorită afilierii sale la Grupul
Zucchetti, care investește continuu în
cercetare și dezvoltare, acest obiectiv
poate fi urmărit cu mare determinare.

Zucchetti România, prin intermediul
celor trei sedii situate în Oradea,
București și Timișoara, este în măsură să
ofere asistență tuturor zonelor
industriale de pe teritoriul României și
să răspundă exigențelor oricărui tip de
firmă. Zucchetti România este cel mai
bun partener pentru orice necesitate de
gestiune a societății și a resurselor
umane. Orientarea spre piață,
capacitatea de inovație și competența
personalului specializat sunt dublate de
profesionalismul mărcii Zucchetti.

Soluțiile hardware includ produse
precum terminale de pontaj, terminale
de acces, sisteme de supraveghere
video, sisteme antiefracție. Furnizarea
componentelor hardware de către
Zucchetti România se face „la cheie”:
nimic nu este lăsat la voia întâmplării,
toate fazele proiectului și ale realizării
sale sunt urmate și gestionate de către
personalul Zucchetti, de la început pâna
la punerea în funcțiune a procedurii
instalate.

Viziune

Standardele curente precum, tehnologiile
web, bazele de date, cloud computing,
aplicațiile mobile, structura soft-urilor
adaptate multinațional și multilingv
sprijină misiunea Zucchetti România.

Zucchetti România se prezintă clienților ca
furnizor unic și complet de soluții și oferă
astfel particularități unice și o multitudine
de avantaje competitive.
Pe lângă soluțiile inovatoare, Zucchetti
România oferă servicii post-vânzare,
consultanță și management de proiect,
implementare și suport. Datorită
know-how-ului complex, Zucchetti
România asigură astfel implementarea
profesionistă a proiectelor.

OFERTA NOASTRĂ
Soluții Software
- Gestionarea automată a personalului;
- Control Acces;
- Salarizare;
- CRM;
- Business Intelligence;
- ERP;
- Travel;
- Workforce Management;
- Monitorizare Stadioane.

Soluții Hardware
- Terminale de pontaj;
- Terminale de acces;
- Supraveghere Video;
- Sisteme de Alarmă;
- Porți automate;
- Turnichete;
- Bariere.

Tehnologie software avansată
- Tehnologie web-based;
- Bază de date unică și integrată;
- Multiplatformă;
- Multilingvă;
- Workflow;
- Datawarehouse;
- Sisteme stand-alone.

ZUCCHETTI GROUP
Grupul Zucchetti are peste 6.000 de
persoane, birouri în 50 de țări
diferite din Europa și din afara
Europei, peste 400.000 de clienți, o
rețea de distribuție cu peste 1.150
de parteneri de afaceri în Italia și
peste 350 în alte țări.
Începând cu anul 1978, clienții au
apreciat Grupul Zucchetti drept
furnizor unic și complet de soluții IT.
Datorită unei game largi de
software, hardware și servicii,
Zucchetti înțelege nevoile pieței
și oferă un raport preț-performanță
incomparabil.

Servicii
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- Suport garantat direct de către producator;
- Suport și asistență post-proiect;
- Automatizarea noilor modele propuse de client;
- Suport, asistență și actualizări legislative.

