
AUTOMATIZAREA PROCESELOR HR: SOLUȚIA 
CARE CONTRIBUIE LA CREȘTEREA  
SUCCESULUI ÎN DISTRIBUȚIA IT

- STUDIU DE CAZ -

Implementarea soluției Sincron HR Software în cadrul  
companiei Network One Distribution



Ești de acord că într-o companie cea mai valoroasă resursă este resursa umană, dar ce faci 
atunci când potențialul imens al echipelor tale este influențat de modul în care gestionezi 
procesele de HR? 

Compania Network One Distribution a înțeles că pentru a maximiza potențialul echi-
pei de HR și, implicit, al tuturor angajaților, e nevoie să facă trecerea de la gestionarea  
manuală la automatizarea proceselor ce țin de managementul organizației, managementul  
performanței, comunicare internă și self-service pentru angajați.

Problema cu care se confrunta compania;

Definirea soluției;

Rezultatele obținute la un an după implementarea modulelor platformei  
Sincron HR Software.

Pe piața de distribuție IT&C din România, Network One Distribution este unul dintre cele 
mai puternice grupuri. Aflată în plin proces de extindere atât pe piața locală cât și pe piața 
regională, și urmărind consolidarea poziției de brand regional, Network One Distribution a 
ales să implementeze o parte din platforma Sincron HR Software pentru automatizarea 
proceselor de HR.

Te invităm să descoperi contextul utilizării modulelor Sincron HR Software în cadrul  
companiei Network One Distribution și etapele cele mai importante care au marcat această 
colaborare: 

“În distribuția IT, primul factor în direcția succesului îl reprezintă echipa. Cei peste 220 
de angajați Network One Distribution contribuie din plin la scrierea unei povești de  
succes. Credem cu tărie că este primul și cel mai important element care contribuie la  
ascensiunea oricărei companii. Suntem de asemenea conștienți că fiecare dintre noi are un rol 
clar în business, dar credem că doar împreună putem să facem diferența. Iar în sprijinul unei  
construcții sănătoase și a managementului echipei am ales să folosim Sincron.”

Eugen Floarea, HR Director, Network One Distribution 



PROBLEMA

Network One Distribution (NOD) este o companie națională de import și  
distribuție unde lipsa standardizării la nivel de competențe pentru fiecare rol în 
parte face ca procesul de evaluare să fie destul de anevoios și consumă prea 
mult timp. 

Lipsa unei arhive de evaluări ușor accesibile în dosarul de personal al  
angajatului face extrem de dificilă sau chiar imposibilă sesizarea din timp a 
tendințelor în evoluția profesională a oamenilor. 

Un alt proces dificil sau greoi îl constituie centralizarea feedback-ului pentru 
pozițiile strategice (evaluările de tip 180 sau 360). Așadar, centralizarea tuturor 
acestor informații într-o bază de date unică reprezintă o nevoie reală a NOD.

“Colaborarea dintre Network One Distribution și Sincron s-a bazat pe un permanent 
dialog. Am început prin a analiza cu minuțiozitate situația și interacțiunile dintre  
departamente, depozite și funcțiuni pentru a putea veni cu o soluție completă care 
să se plieze perfect nevoilor NOD.”

Mihai Stanca, Managing Partner, HR Sincron 

SOLUȚIA SINCRON HR SOFTWARE
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“Propunerea Sincron mi-a plăcut din start pentru că mereu am fost atras de  
tehnologie și de inovație, iar oportunitatea de a intra în contact cu tehnologia de 
ultimă oră mă face extrem de fericit. În același timp principala mea responsabi- 
litate sunt oamenii din companie, alături de care lucrez cu plăcere. Cu atât mai 
mult îmi place ceea ce fac pentru că business-ul NOD este făcut de oameni.”  

Eugen Floarea, HR Director, Network One Distribution
 
Soluția propusă de compania HR Sincron a constat în implementarea a trei 
module ale platformei Sincron HR Software, alese pe baza nevoilor clientului: 
Managementul organizației, Managementul performanței și al obiectivelor și 
Employee Portal. 

Fiecare dintre acestea are menirea să rezolve în mod direct o serie de nevoi ale 
clientului, iar implementarea lor împreună ajută la fluidizarea proceselor de HR 
în cadrul NOD. Iată, concret, contribuția fiecărui modul la o mai bună gestiune a 
oamenilor în cadrul organizației utilizatoare:

Modulul dedicat Managementului organizației:

A contribuit la maparea rolurilor din organizație. 
Astfel, pentru fiecare rol au putut fi definite competențele și comporta-
mentele specifice, precum și chestionarele de feedback 360.
Chestionarele de feedback 360 conțin întrebări care se referă la compor-
tamentele specifice fiecărei competențe și se generează  
automat. 
Organigrama reprezintă punctul de pornire a ierarhiei de evaluare, se-
lectând persoanele implicate în procesul de feedback.
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Compania a reușit să scadă cu peste 40% timpul necesar pentru procesul de 
evaluare. După primele 2 sesiuni de evaluare, timp în care oamenii s-au fa-
miliarizat cu sistemul, timpii pentru desfășurarea proceselor de evaluare au 
scăzut semnificativ în cazul celor peste 200 de angajați ai companiei, generând 
un ROI foarte bun în procesul de HR.
 
S-a redus semnificativ timpul de raportare a rezultatelor centralizate la nivel 
de organizație, cu peste 50 de ore/sesiune de evaluare. Concomitent, a cres-
cut gradul de satisfacție a angajaților față de procesul de evaluare, ca efect al 
transparenței procesului și al accesului angajaților la rezultate prin intermediul 
modulului Employee Portal.
 
Automatizarea fluxurilor de documente administrative de HR (cereri de conce-
diu, fluturași de salariu) se traduc de asemenea în beneficii de timp importante 
atât pentru departamentul de HR, cât și la nivelul celorlalte departamente - cu 
ajutorul comunicării interne sprijinite de modulul Employee Portal (cca 20 de 
ore/lună cumulat la nivel de organizație).
 
80% dintre angajații NOD utilizează portalul intern și realizează lunar un trafic 
de 3.000 de vizualizări pe paginile platformei, fiind tot timpul la curent cu toate 
proiectele companiei și alte informații de interes care mențin oamenii corect 
informați și implicați în același timp. Sunt conectați între ei și cu organizația.
 
“Mulțumim domnului Eugen Floarea pentru tot sprijinul acordat, atât în timpul pro-
cesului de implementare, cât și în perioada de calibrare a soluției. Mulțumim pentru 
încredere, colaborare, răbdare și pentru împărtășirea la final a rezultatelor colaboră-
rii noastre.” 

Mihai Stanca, Managing Partner, HR Sincron

REZULTATE ȘI BENEFICII
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A făcut posibilă definirea formularelor generale de evaluare pentru fie-
care rol, în baza competențelor și obiectivelor. 
A facilitat gestionarea procesului de definire a obiectivelor individuale și 
departamentale.
A consolidat calendarul de evaluare la nivel de organizație, alături de  
sesiunile de evaluare.
Rulează procesele de evaluare și de feedback 360. 
Oferă raportare în timp real la nivel de departamente și de organizație.
Generează automat bonusurile trimestriale sau semestriale, în confor-
mitate cu politicile organizației, pornind de la nota obținută la evaluarea 
competențelor și obiectivelor individuale.

Modulul dedicat Managementului performanței și obiectivelor:

A contribuit la facilitarea comunicării interne prin elemente de conținut 
(știri, anunțuri interne, reminder pentru zile de naștere). Platforma in-
ternă de comunicare este foarte des folosită pentru promovarea acțiuni-
lor interne sau externe ale companiei, lansări noi de produse sau știri din 
industria în care activează. 
Reprezintă soluția eficientă de a gestiona fluxul de proceduri interne, 
acestea fiind accesibile în întreaga companie prin doar câteva click-uri.
Ajută noii angajați să își cunoască colegii cu ajutorul componentei “Who is 
who”, facilitând onboarding-ul.
Oferă acces direct angajatului la informațiile proprii (fluturași de salarii, 
evaluări, obiectivele anuale setate, concedii, planificare de concedii în 
echipe) – prin funcționalitățile de self-service angajați.
Încurajează comunicarea între angajați și funcționează ca un fel de Social 
Media intern.

Employee Portal (Portalul angajaților) - instrumentul pentru  
comunicare internă și activități de self-service angajați:

“Pentru echipa NOD am implementat trei module ale aplicației Sincron: Manage-
mentul organizației, Managementul performanței și Employee Portal. A fost un 
proiect provocator și frumos care, ca orice asemenea proiect, a avut și el momente 
de calibrare și recalibrare, iar acum, când implementarea s-a finalizat, suntem tare 
bucuroși să constatăm că într-adevăr pentru clientul nostru au apărut o serie de 
beneficii clare.” 

Mihai Stanca, Managing Partner, HR Sincron



O singură platformă înseamnă optimizarea proceselor, viteză mare de reacție, acces la 
date și informații de business importante, un grad înalt de control, 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 cu caracter personal - 
companie împuternicită de către clienții săi, în calitatea acestora de operatori de date cu 
caracter personal.

Din această postură, compania HR Sincron a tratat cu seriozitate adaptarea la GDPR, 
oferind acum o platformă de HR care respectă cerințele și standardele GDPR pentru orice 
client și oricare dintre ariile de HR gestionate (cu focus pe recrutare și administrare de 
personal). 

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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DESPRE SINCRON HR SOFTWARE

În 2018, Sincron HR Software se poate defini ca o platformă de 
human capital management (HCM) care gestionează centralizat 
următoarele procese de HR:

1. Managementul organizației;
2. Recrutare;
3. Onboarding;
4. Administrare de personal;
5. Pontaj;
6. Salarizare;
7. Performanță și obiective;
8. Managementul training-ului;
9. Self - service angajați;
10. Comunicare internă;
11. Analiză și rapoarte de HR.
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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 particu-
laritățile 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 consul-
tanță, 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 pozi-
tive vizibile rapid.

Alege-ți un partener de încredere în acest proces!

SOLICITĂ UN CONSULTANT

https://eu.sincronhr.com/ro/contact/

