
GHID PENTRU ALEGEREA 
UNUI SOFTWARE DE HR
7 pași esențiali către soluția potrivită companiei tale



Ne bucurăm că ai descărcat acest ghid care te va ajuta să identifici, să evaluezi și să selectezi 
soluția software de HR potrivită companiei tale.

Dezvoltarea soluțiilor software pentru resurse umane au schimbat radical felul în care se 
pot desfășura procesele în departamentul tău de resurse umane.

În lipsa digitalizării și automatizării, multe dintre procesele de HR consumă timp valoros 
pentru că sunt realizate manual. În schimb, cu ajutorul tehnologiei și al aplicațiilor special 
concepute pentru departamentul de HR, vei obține mai mult decât timp liber pentru 
activitățile cu adevărat importante:
• Vei simți puterea pe care ți-o dă accesul la informație și ușurința de a lua decizii de 

business
• Se vor reduce “gâtuiturile“ diverselor fluxuri de HR iar procesele vor fi inter-conectate 

și mai fluide
• Vei beneficia de acuratețe în gestionarea tuturor informațiilor de HR
• Productivitatea se va îmbunătăți la nivelul întregului departament 
• Va crește securitatea datelor și se vor reduce erorile, prin eliminarea hârtiei și a muncii 

manuale
• Ai un ROI măsurabil și KPIs permanent actualizați 

În ansamblu, utilizarea tehnologiei în HR îți oferă instrumentele pentru a muta înapoi 
focusul pe oameni, în timp ce politicile, procedurile, baza de date și tot ce e necesar pentru 
conformitate, odată setate, vor funcționa fără bătăi de cap. 

Dacă ești responsabil de alegerea unei soluții software pentru HR, poate fi dificil să identifici 
alternativa potrivită companiei tale. Acest ghid are rolul de a te ajuta să înțelegi diferențele 
dintre tipurile de sisteme software de HR existente și îți oferă pașii pe care îi ai de parcurs 
pentru alegerea soluției potrivite nevoilor companiei tale. Vei găsi un punct de pornire ca să 
identifici nevoile interne, să analizezi diferitele oferte și să iei cea mai bună decizie.

INTRODUCERE



0
%

Când începi să te documentezi cu privire la soluțiile software pentru resurse umane, vei 
constata că există diferite denumiri folosite de către companiile producătoare pentru 
comunicarea lor, în funcție de momentul când au fost dezvoltate soluțiile respective și cât 
de ingenios a fost marketing-ul pentru poziționarea lor în piață.

Uneori în piață termenii sunt folosiți inter-schimbabil, și nu există două păreri de specialitate 
identice vis-a-vis de ce anume conține fiecare tip de soluție. Pentru că poate fi confuzant, 
începem acest ghid prin a prezenta mai jos accepțiunile utilizate cel mai des și clarificarea 
acronimelor. 

Printre cele mai întâlnite acronime folosite pentru a descrie o soluție software de HR se 
numără:
HRIS = Human Resources Information System
HCM = Human Capital Management 
HRMS = Human Resource Management System
TAS & TMS = Talent Aquisition System & Talent Management System
ATS = Applicant Tracking System
LMS = Learning Management System

O primă diferențiere vine din complexitatea software-ului, care poate servi o singură 
verticală de HR, cum ar fi recrutarea sau training-ul, sau poate acoperi nevoile mai extinse 
ale departamentului de HR, până la a integra module sau soluții care acoperă toate 
procesele de HR. 

De exemplu, un ATS (Applicant Tracking System), numit uneori și sistem de management al 
candidaților, îți permite să automatizezi postarea job-urilor, să faci screening-ul CV-urilor, 
să trimiți email-uri automate candidaților pentru pozițiile relevante, să gestionezi partea 
de pre-evaluare sau să comunici mai ușor pe canalele moderne cum ar fi social media. În 
esență, ATS-ul asigură o automatizare a procesului de recrutare și angajare, iar soluțiile de 
acest tip se pot vinde de sine stătător sau pot fi incluse în software-uri mai complexe care 
acoperă mai multe dintre procesele de HR. 
În aceeași categorie intră și LMS-ul (Learning Management System), care gestionează 
accesul și livrarea tuturor materialelor de învățare, în diverse formate, de la cursuri față în față 
la cărți, materiale video sau module de studiu colaborativ. În funcție de nevoile organizației, 
se poate alege un asemenea sistem individual sau integrat cu alte funcționalități. 

A doua categorie, cea de software de HR care să acopere mai multe dintre nevoile unui 
departament de HR, este cea puțin mai confuză din punct de vedere al denumirilor vs. 
funcționalități standard incluse. 

Top trei denumiri folosite pentru a descrie un software care oferă funcționalități pentru 
multiple arii de HR sunt:
HRIS = Human Resource Information System
HCM = Human Capital Management 
HRMS = Human Resource Management System

Destul de frecvent în această zonă denumirile sunt folosite inter-schimbabil, dar există 
totuși niște diferențe agreate la nivel de piață despre cine ce face. 
Pentru a le înțelege, vom puncta setul de funcționalități asociate în principiu fiecărei 
asemenea soluții de HR:
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TIPURI DE SOFTWARE DE HR 
DISPONIBILE ÎN PIAȚĂ



Denumirea de HRIS este ceva mai veche și foarte des utilizată, ea desemnând un sistem 
mai cuprinzător, cu funcționalități mai complexe decât cele ale unei simple baze de date 
de HR. Neexistând un standard de clasificare a acestor sisteme, termenul de HRIS a fost 
aplicat mult timp generic, tuturor soluțiilor de software de HR. Accepțiunea mai recentă 
acoperă o varietate de tipuri de software, cu un focus pe zona de “core HR” (funcțiuni de 
HR de bază), ele fiind gândite să administreze în esență oameni (baza de date cu angajați), 
politici și proceduri.
Mai exact, un HRIS poate include:
• Recrutare / ATS (Sistem de urmărire a candidaților)
• Core Human Resources (baza de date de angajați, organigrama) 
• Administrarea beneficiilor
• Managementul absențelor/ Pontaj
• Managementul compensațiilor
• Training și dezvoltare
• Fluxuri de lucru
• Self-Service (candidat / angajat / manager)
• Raportare

HRIS - Human Resource Information System

O soluție HCM include funcționalitățile unui software HRIS, dar aduce în plus componenta 
de Talent Management și poate oferi flexibilitate suplimentară în ceea ce privește limba 
și moneda, dar și adaptabilitate la specificul fiecărei țări, fiind mai ofertantă pentru un 
management de HR la nivel internațional. În principiu ar conține:
• HRIS
• Onboarding
• Managementul performanței și al obiectivelor
• Bugetare și controlul pozițiilor
• Planificarea succesiunii
• Planificare salarială
• Global
• Analiză de HR

HCM - Human Capital Management

3 | SINCRON | România 4 | SINCRON | România

Termenul de HRMS este utilizat oarecum ca un termen “umbrelă”, fiind întâlnit de la situații 
în care se descrie un sistem de upgrade de la o simplă bază de date cu angajați ținută în Excel 
până la sisteme mult mai complexe și integrate, ce pot oferi nenumărate funcționalități. 
Un HRMS modern ar putea controla și integra într-un sistem orice fel de aplicație de 
HR. O diferență mai palpabilă între un HRIS și un HRMS constă în tipul de date pe care le 
stochează. Un HRIS stochează în mod tradițional informații mai statice (adrese, cnp-uri, 
date de salarii), în timp ce un HRMS stochează date mai dinamice, ca zilele de absență, 
informații legate de managementul performanței, etc. În prezent această diferență se 
reduce, așa încât denumirea utilizată este pur și simplu la alegerea producătorului. 

În general, un software HRMS oferă fiecare element cuprins într-o soluție HRIS și poate 
include diferite capabilități ale unui HCM. Deci, o soluție HRMS poate fi alcătuită din:
• Funcționalități HRIS și / sau HCM 
• Salarizare
• Managementul timpului și al muncii (TLM)

HRMS - Human Resource Management System

O primă concluzie ar fi că, datorită vitezei cu care se mișcă lucrurile în industria tehnologiei 
de HR, nu ne așteptăm ca părerile diverșilor factori implicați din piață să conveargă 100% în 
privința acestor definiții. Pe de altă parte, clarificarea acronimelor și asocierea unui anumit 
nivel specific de așteptări legate de funcționalitățile furnizate de fiecare dintre ele ajută la 
evaluarea mai transparentă a diverselor oferte din piață. 

După ce arunci o privire asupra tipurilor de soluții, ți-ai format o imagine de ansamblu 
despre alternative, funcționalități și eventual costuri, și ai un punct de pornire. Drumul 
către alegerea soluției potrivite e împărțit în mai mulți pași esențiali, pe care te invităm să 
îi descoperi în secțiunea următoare. 



0
%

Un software de HR este o investiție importantă și un angajament făcut pe termen lung, 
motiv pentru care compania ta ar trebui să implice în evaluarea și selecția acestei aplicații 
nu doar oamenii de HR, ci toți stakeholderii relevanți.

Ține cont de faptul că tehnologia evoluează cu viteză - ceea ce înseamnă că dacă acum 
faci o schimbare, ar fi bine să te decizi direct către o platformă dezvoltată pe tehnologii 
suficient de recente și deschisă “nativ” spre integrări cu alte sisteme. Pe termen mediu și 
lung vei avea cu siguranță nevoie de anumite integrări, pentru că nici un software de HR, 
chiar și cele de nivel ERP, nu pot și nici nu își propun să ofere absolut toate capabilitățile de 
care ai putea avea nevoie. 

Nivelul bugetelor disponibile este și el un factor important; dar mai important este să 
identifici cât mai amănunțit nevoile companiei tale, astfel încât comparația între ofertele 
primite să fie relevantă - toți vânzătorii să oferteze pe aceeași structură și acoperind 
aceleași nevoi. De asemenea, pune în balanță investiția totală vs. beneficiile pe termen 
lung și impactul pozitiv la nivelul întregii organizații, nu doar al departamentului de HR. 

Timpul pe care îl ai la dispoziție pentru a desfășura procesul de selecție și implementare e 
un alt factor cheie. Dacă vrei să dormi liniștit pe termen lung, pregătește-te să investești 
ceva mai mult timp la început, în partea de analiză a nevoilor, întocmirea unui caiet de 
sarcini, și să ai un project manager dedicat pentru partea de implementare. 

Ai multe alternative de software de HR din care poți alege, fiecare având costuri și 
funcționalități variabile, în funcție de complexitatea soluției de care poți beneficia. Dată 
fiind importanța deciziei, software-ul pe care îl alegi ar trebui: 
• Să răspundă nevoilor curente ale propriei tale companii
• Să fie flexibil și să poată crește odată cu evoluția nevoilor companiei. 

Ca să te asiguri că iei cea mai bună decizie pentru compania ta, îți recomandăm să parcurgi 
pașii prezentați în continuare.

Pasul 1

EVALUAREA INIȚIALĂ

În primă fază ai de hotărât dacă procesul de selecție a unui software HR va fi făcut cu 
ajutorul resurselor interne de HR sau dacă veți apela la un consultant încă de la început.

Dacă departamentul tău de HR n-a mai trecut printr-un astfel de proces, echipele se pot 
simți cu adevărat copleșite de complexitatea lui, implicând și un consum mare de timp, 
uneori greu de estimat la început și pe care poate nu vi-l permiteți.

Dacă departamentul tău are o nevoie clară de automatizare și trebuie să implementeze un 
software de HR, dar nu are și disponibilitatea de timp pentru a aduna informațiile necesare 
și a desfășura procesul de evaluare, e recomandat să apelezi la un consultant care să te 
ajute de-a lungul întregului proces.

Indiferent dacă alegi un consultant independent sau unul din partea dezvoltatorului 
platformei de HR, acesta îți va simplifica procesul deoarece:
• Știe ce informații să ceară din partea departamentului HR și din partea companiei tale;
• Are experiență cu diferitele tehnologii de HR;
• Înțelege foarte bine diferențele dintre soluțiile existente pe piață;
• Face o evaluare obiectivă a alternativelor raportându-se la nevoile companiei tale;
• Definește pachetul de cerințe ținând cont de specificul domeniului în care activezi;
• Identifică procesele care trebuie modificate sau care pot fi îmbunătățite considerabil 

odată cu automatizarea lor;
• Te ajută să eviți blocajele care pot apărea atunci când alegi un software de HR;
• Realizează un plan de implementare, cunoaște factorii critici și știe cum să prioritizeze 

pașii; 
• Asigură implementarea eficientă a soluției. 

De ce ai nevoie de un consultant?
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PAȘII ESENȚIALI
 
De la identificarea nevoilor la obținerea unei soluții HR personalizate
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1. Obține recomandări din surse de încredere
2. Testează-i credibilitatea prin pregătirea și realizările sale
3. Verifică reputația companiei din care face parte
4. Cheamă-l la interviu pentru a te convinge dacă e potrivit 

Implicarea unui consultant sau a unui business analyst este critică și din partea furnizorului 
pe care îl alegi. Acesta este omul din interiorul companiei producătoare care: 
• Cunoaște în amănunt produsul
• Realizează împreună cu tine partea de audit și design de procese de HR
• Traduce nevoile tale de business în limbaj tehnic
• Este cel mai în măsură să identifice cum anume se poate “mula” soluția pe nevoile tale
• Găsește variantele optime de implementare pentru cazul tău specific
• Face diferența între ce se poate adapta pentru tine din configurările deja existente ale 

soluției vs. dezvoltarea de noi funcționalități, ceea ce poate avea impact în costurile 
proiectului

• Acordă consultanță pentru toată implementarea. 

Totuși, impactul lui este limitat și condiționat de informațiile pe care le primește de la client 
și de cooperarea și implicarea directă a clientului în proiect. Fără o implicare detaliată a 
unui responsabil de proiect din partea clientului, consultantul poate extrage niște idei de 
bază, dar brieful de implementare nu va fi suficient de cuprinzător. 

Nu uita deci să verifici, pentru fiecare ofertă pe care o primești, și existența și implicarea 
acestui consultant în viitorul proiect. 

Pasul 2

IDENTIFICAREA NEVOILOR COMPANIEI
 
Când demarați procesul de selecție a unei soluții software, este recomandat ca tu și 
specialiștii de HR din departamentul tău să priviți dincolo de nevoile specifice de HR și 
să abordați procesul din perspectiva întregii companii. Cu cât soluția aleasă acoperă mai 
multe arii de HR, cu atât impactul ei va fi mai mare la nivelul organizației în ansamblu. 
De exemplu, dacă tot ce ai nevoie este realizarea unei baze de date digitale cu datele 
angajaților, impactul pozitiv se va resimți majoritar la nivelul departamentului de HR, prin 
creșterea eficienței. 

Dacă însă alegi o soluție completă, în care procesele și informațiile aferente “curg” dintr-
un modul în altul, iar aplicația aduce fluxurile și informațiile de HR mai aproape de fiecare 
angajat - de exemplu prin facilități de self-service pentru angajați sau platforme de 
comunicare internă - atunci impactul va fi major la nivelul întregii companii. Beneficiile se 
pot extinde de la creșterea eficienței operaționale la creșterea motivației și entuziasmului 
angajaților, cu implicații pe termen lung. 

Descoperă mai jos diferitele variabile de care este recomandat să ții cont, pentru ca alegerea 
soluției să fie una cu adevărat potrivită pentru organizația ta. 
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4 sfaturi pentru a alege un consultant independent
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Luând în considerare această variabilă te vei asigura că sistemul selectat este potrivit 
pentru tine atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Treci printr-o perioadă de creștere 
agresivă de personal care implică forță de recrutare sau, din contră, urmează o reducere 
de personal? Ceea ce se întâmplă în departamentul de HR are impact la nivelul întregii 
companii și vice-versa. 
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Planurile strategice ale companiei

Dimensiunea departamentului și modul de împărțire a responsabilităților diferă de la o 
companie la alta, astfel că eforturile voastre se vor concentra asupra nevoilor specifice. 
În plus, ține cont și de modul în care sunt organizate echipele tale și cum vor accesa ele 
diferite funcționalități. 

Particularitățile departamentului HR

Există o serie de cerințe sau nevoi standard, cum ar fi rapoartele legate de conformitate 
sau calculul salarial, care au reguli specifice. Spre exemplu, odată cu GDPR, anumite 
funcționalități ale unui software de HR devin necesare, nu doar ”nice to have”. Acesta ar fi 
punctul de plecare. Mai departe, ca să distingi funcționalitățile necesare de cele dorite, ia 
în considerare în ce mod poate software-ul să îmbunătățească procedurile actuale. Cu cât 
valoarea este mai mare, cu atât îți va fi mai ușor să distingi între necesitate și dorință.

Funcționalități necesare versus funcționalități dorite

Procentul de angajați white collars vs. blue collars în cadrul companiei este și el un factor de 
luat în considerare. Pentru fiecare dintre aceste categorii în parte recrutarea, comunicarea 
internă, accesul la facilități de self-service, evaluarea performanței sau managementul 
training-urilor și al activităților de formare profesională se realizează în mod diferit.
Acordă atenție acestui factor când evaluezi aplicațiile ofertante, ca să identifici dacă 
punctele forte ale diferitelor soluții coincid cu nevoile tale majore. 

Raportul ”White Collar - Blue Collar”

Forma finală a software-ului de HR pe care îl vei utiliza depinde și de organigramă. În 
compania ta este ierarhică sau matriceală? Organigrama influențează toate procesele 
care implică șeful direct, modul în care se face recrutarea sau evaluarea performanțelor. 
Soluția software trebuie să se poată mula pe modul în care se întâmplă lucrurile la tine în 
organizație și să asigure un flux logic, fără blocaje.

Organigrama Raport: 20% white, 80% blue
Nevoi de HR: eficientizarea procesului de recrutare de muncitori care nu 
aplică online ci mai degrabă direct la locație și reducerea timpului petrecut 
pentru a oferi informații de ordin administrativ angajaților, în special 
muncitorilor din fabrică, care nu au acces permanent la computer și internet.  

Soluție pentru recrutare: Instalarea unui terminal pentru colectarea 
datelor/ aplicațiilor la poarta unității de producție, care permite 
transmiterea automată a datelor candidaților în portalul de resurse umane. 

Soluție pentru self-service muncitori în fabrică: Instalarea unor hot spot-
uri în unitatea de producție, cu acces pe bază de CNP în portalul angajaților; 
se permite accesul direct  la informații contractuale sau concedii de odihnă, 
preluate direct din portalul administrativ.

Exemplu
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Îți propunem mai jos un tabel sumarizator cu funcționalități și cerințe de business specifice HR-ului, 
pe care le poți lua în considerare pentru evaluarea diferitelor oferte selectate. 

Cum funcționează?
Consideră acest tabel ca fiind un instrument dinamic - noi propunem mai jos o formă generală și îți 
recomandăm să-ți adaptezi criteriile de evaluare în funcție de specificul companiei și al propriului 
departament de HR. Alegerea unui software de HR trebuie să fie o alegere “personală” a fiecărei 
organizații, bazată pe argumente solide, specifice, și informații cât mai cuprinzătoare. 

Evaluarea modului în care se asigură funcționalitățile necesare și rezolvarea cerințelor de 
business specifice companiei
Click aici pentru a descărca template-ul editabil

Alegerea unui software de HR - o alegere “personală” a fiecărei organizații

https://drive.google.com/file/d/17qddv1zi_GaVzjVTwA1vjAm50n69sjfe/view?usp=sharing
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În ceea ce privește limitările tehnologice ale companiei, e important să colaborezi cu 
departamentul de IT pentru informații clare privind capacitatea companiei de a susține o 
anumită soluție. 

• Avem vreo restricție de a utiliza o soluție software în cloud? 
• Dacă suntem obligați să utilizăm o soluție instalată local, avem suficient spațiu pe 

server și infrastructura necesară pentru viitorul software?
• Avem vreo restricție legată de tehnologiile pe care este dezvoltat noul software? 
• Putem integra noul software cu alte sisteme sau aplicații deja existente în uz în 

companie, și în ce condiții (timp, costuri suplimentare etc)? 
• Avem suportul IT necesar pentru a gestiona un asemenea produs? 
• Ce măsuri de securitate implică fiecare dintre cele două variante de utilizare?
• Sistemul este adaptat legislației locale și procedurilor specifice companiei mele?

Cu soluțiile SaaS sau cloud, ai posibilitatea de alege între modele publice, private sau hibrid. 
Fiecare vine la pachet cu un set de avantaje și dezavantaje privind scalabilitatea, costurile, 
ușurința implementării, administrarea, nevoile de securitate și controlul datelor. De aceea, 
IT-ul are partea lui de responsabilitate în procesul de evaluare a ofertelor. 

Tehnologie

Timpul alocat fiecărui proiect în organizație este limitat. 
Ca să eviți sincopele, blocajele și întârzierile și să obții maximul din timpul alocat, numește 
un project manager intern și, pe cât posibil, o echipă de proiect. Project managerul intern va 
fi responsabil să gestioneze proiectul de la cap la coadă. Va aduna input de la toate părțile 
implicate în alegerea și utilizarea noului instrument, va alinia și corela cerințele tuturor și 
va ține legătura cu consultantul și/sau reprezentanții dezvoltatorului ales, monitorizând 
fiecare etapă a proiectului. 

Chiar dacă, la o primă vedere, alocarea unui om doar pe acest proiect și constituirea unei 
echipe de proiect pot părea ca și consumatoare de timp, pe termen mediu și lung se va 
dovedi că a fost o investiție în buna desfășurare a procesului, și nu un cost. Echipa de proiect 
a clientului reprezintă interesele și obiectivele acestuia, și se poate asigura că acestea se 
implementează în modul agreat. 

Nealocarea unor resurse suficiente de timp și a unui responsabil intern pot compromite 
o implementare, oricât de bun și potrivit pare software-ul ales. Asigură-te că aloci de la 
început suficiente resurse astfel încât proiectul sa fie un succes pentru organizația ta. 

Timp

Pasul 3

EVALUAREA PARAMETRILOR PROIECTULUI
 
După ce ați întocmit o listă cât mai completă de cerințe esențiale și o listă de 
funcționalități suplimentare, e momentul să determinați parametrii proiectului.

Bugetul
Fiecare proiect din companie are un buget dedicat. Din păcate, HR-ul este văzut ca și 
sursă de costuri în multe companii datorită sumelor alocate angajării și training-urilor. În 
aceste condiții, poți să demonstrezi că un software de HR te ajută să reduci multe dintre 
aceste costuri, deci poți obține un buget mai mare pentru achiziția soluției. 

Uitându-te la diferite tipuri de software de HR, ai observat limitele între care variază 
bugetele și probabil ai definit în linii mari ce soluție îți poți permite. Vei vedea că și opțiu-
nile de plată variază - poți apela la o soluție cu un preț per angajat pe lună sau poți plăti o 
sumă mai mare în avans. Evaluează avantajele și dezavantajele fiecărui model de costuri 
pornind de la bugetul tău. 

Când țintești către o ofertă personalizată, și prețul final va varia față de ceea ce poți 
vedea afișat în lista de prețuri. Aici intervine rolul consultantului, care te va ghida către 
funcționalitățile necesare, astfel încât să obții un preț cât mai bun pentru o soluție croită 
pe nevoile companiei.
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Poți extinde criteriile de evaluare adăugând alte funcționalități pe care deja le cunoști, sau 
cerințe de business - caz în care vei evalua mai degrabă soluția pe care ți-o poate oferi 
un anumit furnizor în rezolvarea situației tale specifice, și nu neapărat funcționalitățile 
propriu-zise. 

• Un alt factor cu care te poți “juca” este prioritizarea criteriilor de evaluare. Este de 
așteptat ca ponderea importanței fiecărui criteriu să fie diferită în diverse companii, 
pentru că ea depinde de: 

• obiectivele de business ale companiei respective
• mărimea companiei
• nivelul la care se dorește utilizarea soluției (o locație vs. multiple locații, plan local vs. 

internațional)
• utilizarea anterioară a unor alte soluții de HR și gradul de familiarizare a utilizatorilor 

cu tehnologiile de HR. 

În același timp, nu toate procesele de HR sunt la fel de consumatoare de timp. Vei dori 
probabil să acorzi mai multă importanță în cadrul unui software funcționalităților sau mix-
ului de soluții care te degrevează de cât mai multe activități repetitive. Ca atare, posibilitatea 
automatizării și fluidizării celor mai “gâtuite“  fluxuri ar trebui să conteze substanțial ca 
pondere în evaluare.

Sperăm că, pornind de la aceste exemple, devine mai clar de ce, la 
nivel internațional, se recomandă ca alegerea unui software de HR să 
pornească de la realizarea unui caiet de sarcini sau RFP cât mai detaliat, 
dublat de niște criterii clare de evaluare. Procesul de implementare 
este suficient de complex și consumator de resurse de ambele părti. 
Îți dorești să pornești bine, cu un brief detaliat, pentru ca ție - viitor 
client, să îți fie mai ușor să urmărești toate etapele de implementare, 
să fii sigur că toate nevoile de business sunt acoperite de la început în 
costurile agreate, proiectul nu deraiază și se termină la timp. 

Nu în ultimul rând, exemplele de mai sus vin să susțină și de ce alegerea unui software 
de HR trebuie să fie o alegere “personală” și în cunoștință de cauză a fiecărei organizații, 
bazată pe argumente solide și specifice. Când fiecare dintre părți tratează de la început 
procesul cu seriozitate, șansele unei colaborări win-win cresc exponențial. 

Pasul 4

EVALUAREA OFERTELOR PE BAZA CRITERIILOR 
IMPORTANTE PENTRU COMPANIA TA 
 
Cu cât cerințele tale ca potențial client sunt de la început mai clare, specifice 
și detaliate, constituindu-se de preferință într-un caiet de sarcini sau RFP (re-
quest for proposal) adresat fiecărui vânzător, cu atât ofertele primite vor fi de 
la început mai complete și vor adresa nevoile tale reale de business. Mai mult, 
te vor ajuta să ajungi mai repede la discuții de detaliu, specifice, care pot face 
diferența între două oferte similare la prima vedere sau pot scoate la iveală 
costuri ascunse care ar apărea pe parcurs. 

Pentru a evalua ofertele primite pe baza criteriilor importante pentru compania ta, uti-
lizează tabelul de la pasul 2, în care ți-ai personalizat cerințele în materie de funcționalități, 
nevoi de business și grade de importanță. 

Așadar, folosește acest tabel ca bază de pornire și extinde-l cu oricâte alte specificații sau 
criterii de evaluare este nevoie în compania ta. De exemplu, sub-capitole cum ar fi as-
pectele tehnice pot necesita mai mult input din partea ta, în funcție de procedurile speci-
fice companiei. 
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Pasul 6

REALIZAREA CAIETULUI DE SARCINI
 
Acest pas este unul extrem de important pentru implementarea cu succes 
a unei soluții software de HR: cu cât cerințele sunt exprimate mai detaliat și 
specific, cu atât proiectul va fi mai clar atât pentru compania ta, cât și pentru 
dezvoltatorii pe care îi ai în vizor. 

Odată ce ai întocmit acest caiet de sarcini, compania ta are numeroase beneficii:
• Este un document clar de evaluare a propunerilor și de realizare a unor comparații 

obiective;
• Poți ține evidența detaliată a tuturor funcționalităților necesare, ceea ce te ajută să 

identifici ce corespunde și ce lipsește fiecărei oferte primite;
• Te asiguri că în timpul implementării se vor face toate personalizările și configurările 

necesare, conform specificațiilor. Recomandăm ca aspectele ce vizează customizări 
pentru business-uri mai complexe să fie clar menționate și în contract, pentru a securiza 
livrarea lor. 

• Poți obține o ofertă mai detaliată, cuprinzătoare, deoarece dezvoltatorul a înțeles nevoile 
tale și astfel nu vor mai apărea surprize neplăcute în timpul implementării.

Un caiet de sarcini este extrem de benefic și pentru dezvoltator, iar efectele pozitive le 
vei resimți în modul în care aplicația de HR va fi configurată și adaptată nevoilor tale. 
Astfel, dezvoltatorul:
• Poate identifica verigile slabe din cadrul fluxurilor și proceselor tale și poate oferi sugestii 

de re-design de proces
• Își poate aduce contribuția prin consultanță pentru a îmbunătăți activitatea 

departamentului de HR, prin optimizări de fluxuri și sugestii de noi automatizări
• Are o imagine clară a nevoilor tale și îți poate face o ofertă transparentă și corectă pentru 

ambele părți
• Evitați de ambele părți estimările greșite privind cotațiile prea mici sau prea mari pentru 

cererile care pot apărea ulterior, pe parcursul implementării
• Aveți așteptări realiste legate de costuri, timp și resursele care trebuie alocate 

Pasul 5

SELECȚIA COMITETULUI DE PROIECT
 
Până în acest punct ai identificat nevoile companiei și ai realizat o primă evaluare 
a ofertelor din piață ținând cont de criteriile importante pentru voi. Acum 
e momentul să organizezi un comitet care să vadă proiectul din perspective 
multiple, dincolo de obiectivele departamentului tău de HR.

Nevoile departamentului de HR vor avea în continuare o pondere semnificativă, HR-ul fiind 
utilizatorul direct al soluției software; e critic însă pentru succesul implementării ulterioare 
ca din acest comitet să facă parte persoanele responsabile din diferite departamente. 
Printre cei vizați să-și aducă aportul în procesul de selecție a unui software de HR pot fi 
reprezentanți ai următoarelor arii de business:
• IT
• Achiziții
• Resurse umane - la nivel de top management
• Resurse umane - la nivel operațional

• Recrutare și Onboarding
• Managementul performanței
• Administrare de personal/ Pontaj/ Salarizare
• Instruire și dezvoltare organizațională
• Comunicare internă 

• Financiar-Contabil

Spre exemplu, colegii din zonele operaționale îți pot oferi o perspectivă importantă asupra 
impactului pe care acest nou software îl va avea asupra activităților zilnice - aduce valoare 
sau provocări suplimentare? Aportul lor este esențial în implementare, la fel cum este și 
cel al departamentului IT, din partea căruia vei avea nevoie de undă verde pentru aspecte 
privind securitatea sau de lămuriri privind necesarul de hardware sau integrarea cu alte 
software-uri deja existente în organizație. 

Această listă este orientativă, și încurajăm fiecare companie care începe un demers de 
selectare și implementare de software de HR să implice de la început pe cât mai mulți 
dintre stakeholderii relevanți, pentru a progresa mai ușor în luarea deciziei.
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Pasul 7

DEMONSTRAȚII ȘI EVALUAREA OFERTELOR
 
Complexitatea software-ului de HR și lista de cerințe minime pe care le urmărești 
vor avea impact asupra duratei testării unei soluții demo. Fiecare membru al 
comitetului de proiect ar trebui să fie disponibil pentru a participa la prezentări.

Există diverse moduri în care poți ajunge să testezi un software, în funcție de experiența 
ta anterioară în domeniu. Poți asista la prezentări ale unui Demo sau poți primi un cont de 
test în care să experimentezi singur. 

Te încurajăm:
• Să ai pe lista scurtă cel puțin trei oferte
• Să stabilești și porți discuții față în față cât mai detaliate cu dezvoltatorii 
• Să le adresezi cât mai multe întrebări
• Să punctezi nevoile și problemele companiei voastre  
• Să ceri exemple de soluții sau abordări concrete pe subiectele discutate

În tot acest proces, existența unui caiet de sarcini face mult mai ușoară evaluarea 
obiectivă a ofertelor. Fiecare membru al comitetului de proiect va evalua câteva sau toate 
funcționalitățile pe care compania ta le dorește incluse în respectivul software. În acest fel 
vei avea perspective diferite asupra aceleași soluții, vei aduce în lumină posibile probleme 
întâmpinate și, în final, vei departaja mai ușor ofertele.
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CONCLUZIE
Acest ghid a fost conceput pentru a te asista în drumul spre alegerea soluției 
software potrivite companiei tale. 

Într-o primă fază, procesul de selecție poate părea lung și laborios. Te simți 
responsabil pentru o investiție considerabilă, iar costurile și implicațiile 
proiectului pot contribui la creșterea presiunii. Nu este exclus să te simți uneori 
depășit de situație, să nu știi de unde să începi sau să ai anumite îndoieli. 

Vei vedea însă că, făcându-ți temele în avans și tratând procesul cu seriozitate, 
va fi mai ușor să-ți clarifici propriile așteptări, să faci comparațiile necesare 
între diferiți dezvoltatori, soluțiile și serviciile lor, și vei găsi aplicația potrivită 
cerințelor tale. Nu uita că totul pornește de la un brief concis din partea ta, 
susținut de un caiet de sarcini cât mai detaliat.
 
Procesul poate fi simplificat considerabil dacă ai alături oamenii potriviți, atât 
persoane din cadrul companiei, cât și consilieri externi specializați în soluții 
de tehnologie pentru HR. Îndrăznește să implici în proiect, cât mai devreme, 
reprezentanți ai tuturor departamentelor relevante. O echipă de proiect internă 
cât mai diversificată îți va oferi perspective diferite și va ridica la fileu mai 
devreme potențialele probleme. Nu te jena să apelezi la consultanți specializați 
care să te pună mai rapid pe direcția corectă. 
Fii conștient că, în cursul proiectului, vor apărea schimbă
ri, impasuri sau aspecte pe care nu le cunoști. Orice obstacol poate fi depășit 
printr-o comunicare deschisă cu partenerii. 

Odată implementat, un asemenea software va contribui inițial la creșterea 
productivității departamentului de HR și la reducerea costurilor, prin diversele 
automatizări și optimizări de fluxuri pe care le va aduce cu sine. Mai mult decât 
atât, având acces la o multitudine de date și instrumente de analiză și raportare, 
vei putea în sfârșit demonstra top managementului și celorlalți manageri că HR-
ul nu este generator de costuri, ci un partener esențial în atingerea obiectivelor 
companiei.

Mult succes în alegerea soluției care să ducă departamentul tău de 
HR la următorul nivel! 

DESPRE SINCRON HR SOFTWARE
Sincron HR Software este o soluție de People Management care gestionează 
centralizat procesele de HR:
• Managementul organizației
• Recrutare
• Onboarding
• Administrare de personal
• Pontaj 
• Salarizare
• Performanță și obiective
• Managementul training-ului
• Self - service angajați
• Comunicare internă
• Analize și rapoarte de HR

O singură platformă înseamnă optimizarea proceselor, viteză mare de reacție, 
un grad de control ridicat, comunicare facilă și folosirea eficientă a resurselor.

În calitate de furnizor de software și servicii pentru segmentul B2B, compania HR 
Sincron acționează în majoritatea cazurilor ca procesator de date, împuternicit de 
către clienții săi, în calitatea acestora de operatori de date cu caracter personal.

În acest sens, compania HR Sincron tratează cu seriozitate cerințele GDPR. 
Am urmat un proces de aliniere la prevederile Regulamentului, astfel încât atât 
soluția Sincron HR Software cât și toate procesele și activitățile conexe sunt 
conforme cu cerințele noii legislații.

Clienții Sincron HR Software utilizează o soluție software de HR și servicii 
complementare care păstrează standardele de calitate și respectă noile cerințe 
legale. 
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CONSULTANȚII SINCRON HR SOFTWARE ÎȚI SUNT 
ALĂTURI!
Atunci când alegi platforma Sincron HR Software, în întregime sau diverse soluții din cadrul 
ei, te poți baza pe serviciile de consultanță oferite de specialiștii noștri, cum ar fi: audit și 
(re)design de procese de HR, consultanță pentru implementare, training pentru utilizatori 
sau dezvoltări personalizate. 

Am implementat soluții software de HR pentru peste o sută de companii de dimensiuni medii 
și mari (de la câteva sute de angajați la zeci de mii). Fiecare proiect a avut particularitățile 
lui, astfel că, pe lângă experiența cu tehnologia de HR, avem o bună înțelegere a specificului 
fiecărui domeniu.

Oferim know-how-ul acumulat în toate aceste proiecte prin serviciile noastre de 
consultanță, complementare vânzării și implementării platformei Sincron HR Software. Ce 
facem concret pentru tine? 

• Identificăm informațiile esențiale despre departamentul tău de HR și companie
• Identificăm procese și fluxuri care pot fi automatizate și/sau îmbunătățite substanțial
• Evaluăm obiectiv alternativele raportându-ne la nevoile companiei
• Definim împreună lista funcționalităților necesare în funcție de domeniul tău de activitate
• Realizăm un plan de implementare și prioritizăm activitățile
• Ne asigurăm de implementarea corectă a soluției, în configurarea aleasă, în fiecare 

etapă de proiect

Dacă te-ai decis să folosești soluția Sincron HR Software, consultanții și analiștii noștri de 
business te vor ajuta să depășești mai rapid provocările ridicate de implementarea unui 
software de HR, astfel încât la final să beneficiezi de soluția potrivită și cu rezultate pozitive 
vizibile rapid.

Alege-ți un partener de încredere în acest proces!

SOLICITĂ UN CONSULTANT

https://eu.sincronhr.com/ro/servicii-hr/

