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WORKFLOW PREZENŢE 
Workflow Prezenţe este soluţia web care permite 
Departamentului de Resurse Umane să descentralizeze 
anumite activităţi privind gestiunea justificărilor de 
absenţă, a autorizărilor pentru ore suplimentare etc.
De fapt, soluţia permite:
- delegarea comunicării justificărilor, acordând astfel 

mai multă autonomie colaboratorilor și 
responsabililor;

- acordarea responsabililor diferitelor unităţi 
operaţionale a posibilităţii de a verifica imediat 
evenimentele de prezenţă și absenţă;

- îmbunătăţirea raportului cu proprii colaboratori, 
oferindu-le acestora posibilitatea de a consulta on line 
datele zilnice de prezenţă/absenţă sau alte situaţii de 
interes (ore suplimentare, zile de concediu etc.).

Caracteristicile cele mai importante ale modulului 
Workflow prezenţe:
- multicompanie;
- parametrizarea liberă a nivelurilor de autorizare, cu 

posibilitatea de a preluare a organigramei companiei 
din soluţia Zucchetti pentru Gestiunea Resurselor 
Umane;

- funcţionalităţi care permit fiecărui angajat să 
acceseze informaţiile publicate de companie;

- integrarea cu orice soluţie de gestiune prezenţe 
(chiar și cu cele non Zucchetti).

Zucchetti, în cadrul soluţiilor 

sale pentru gestiunea 

personalului, a creat o serie de 

module Workflow realizate 

pentru a reduce costurile de 

gestiune a datelor personalului 

și a rapoartelor între 

Departamentul de Resurse 

Umane și angajaţi.

ZT3  reprezintă soluţia ideală în mediile în carepersonalul angajat nu este dotat cu calculatoare, iar comunicarea între angajaţi și 
administraţia personalului este o sursă de costuri de gestiune ridicate:fabrici, șantiere, spitale, ateliere etc. Prin aplicarea unui 
sistem integrat de sw și hw, chiar și în aceste medii, este posibilă monitorizarea întregului proces de comunicare și flexibilizarea 
acestuia.

Disponibil și pe ZT3
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WORKFLOW PROGRAMARE CONCEDII
Workflow Programare concedii este soluţia care permite utilizarea 
tuturor avantajelor oferite de tehnologia web în procesul de întocmire 
și aprobare a planului de concedii. Gestiunea planului de concedii, în 
mod diferit faţă de prezenţe, este un proces colectiv care implică, din 
motive organizatorice și de aprobare a concediilor, mai mulţi 
responsabili simultan. Prin urmare procedura de aprobare a programă-
rii concediilor este mai aprofundată și parcurge momentele de 
strângere a cererilor, aprobarea programării concediilor de către 
responsabili și utilizarea efectivă a zilelor de concediu dat acestui tip 
de cereri.

Strângerea cererilor
Angajaţii trebuie să introducă cererile de concediu conform regulilor 
comunicate de Departamentul de Resurse Umane. Comunicările 
introduse sunt înregistrate în zona aferentă, disponibile pentru 
consultare de către angajat, de către colegii săi și de către responsabi-
lul de departament. Pe parcursul anului, de fapt, angajatul poate să 
acceseze această zonă și să-și verifice situaţia. 

Aprobarea Programării concediilor de către Responsabili 
Pentru fiecare unitate operativă, responsabilul poate să verifice și să 
aprobe cererile la un singur nivel sau la nivel de departament (în 
format „matrice”, pentru a putea evidenţia disponibilitatea resurselor 
în diferite zile).

Utilizarea efectivă a zilelor de concediu
Este prevăzută o verificare comparativă între zilele de concediu 
folosite și situaţia prevăzută, evidenţiindu-se detaliile acestora 
responsabililor structurilor operative.

WORKFLOW MONITORIZARE ABSENŢE
Este soluţia care permite furnizarea fiecărui utilizator a propriei situaţii 
în baza istoricului de absenţe și a absenţelor planificate introduse în 
diferitele module de Workflow și în programele asociate acestora. 
Responsabilii, prin intermediul instrumentelor de control, pot verifica 
planul absenţelor al propriului sediu, al propriei filiale, al propriului 
centru de cost etc. Datele utilizate de acest modul nou provin de la 
următoarele soluţii Zucchetti.

HR – Gestiune Prezenţe și Absenţe:
- istoric absenţe; 
- viitoare absenţe programate pentru fiecare angajat introduse de 

către departamentul de resurse umane (justificări pentru perioadă 
lungă pentru angajat în caz de boală, accidente, maternitate etc.);

- absenţe viitoare programate pentru mai mulţi angajaţi (justificări 
individuale colective ca formă de concediu pentru închiderea companiei).

HR – Workflow Prezenţe:
- absenţe planificate deja aprobate;
- absenţe planificate care trebuie aprobare.

HR – Workflow Programare concedii

HR – Gestiune Resurse Umane:
- absenţe planificate pentru cursuri de formare;
- absenţe planificate pentru vizita medicală;
- absenţe pentru prevederi disciplinare.

HR – Bază de date comună:
- atribuiri temporare deja realizate;
- atribuiri temporare de realizate.

PROIECTUL INFINITY

Workflow Prezenţe și Programare 
concedii se înscrie în schiţa strategică 
a Proiectului Infinity, o platformă 
inovatoare tehnologică de dezvoltare 
bazată pe un framework de aplicaţie 
puternic care integrează în perspectiva 
SOA (System Oriented Architecture) 
toate aplicaţiile companiei. Cu Proiectul 
Infinity, Zucchetti propune linii de 
produce și soluţii web-based (ERP, HR, 
Business Intelligence, Managementul 
Documentelor, Managementul 
proceselor etc.), integrate nativ cu o 
acoperire amplă și funcţii dezvoltate 
colaborative, care implementează 
virtual workspace. A alege Zucchetti 
înseamnă a dispune de cea mai amplă, 
completă și inovatoare ofertă prezentă 
pe piaţă.
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