
PERFORMANȚĂ
ÎN HR _
Un proces continuu de îmbunătățire

1. HR BUDGETING app

2. HR PERFORMANCE app

3.   HR ANALYTICS app



Senior Software

Dezvoltator și integrator de 
soluții software cu 18 ani de 
experiență pe piață

DESPRE NOI _

Oferă soluții complete de 
management al afacerii: HR, 
ERP, BI, CPM, SCM, MES, APS

Sedii în București, 

Constanța, Cluj, Iași

Peste 400 de implementări la 

nivel național și internațional

30 mil lei CA în 2019

160+ angajați



Managementul performanței în HR
un proces continuu de îmbunătățire

PASUL 1 _
Stabilirea bugetului anual
conform obiectivelor de 
creștere a performanței

Managementul
performanței

în HR

PASUL 2 _
Corelarea bugetului de 
investiții cu performanța 
individuală

_ PASUL 5 
Includerea noilor direcții 

de acțiune în bugetul
următor

PASUL 3 _
Analiza indicatorilor
agregați de HR

_ PASUL 4
Extragerea concluziilor legate de 

efectele investițiilor versus 
îmbunătățirea indicatorilor setați

PERFORMANȚĂ ÎN HR _



MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE _



Afișarea profitabilității la nivel de 
departament și centre de cost

Vizualizarea profitabilității departamentale 
cu posibilitatea afișării rezultatelor pe 
diferite niveluri de detaliere



HR BUDGETING app

Stabilirea bugetului anual de HR 
conform obiectivelor de creștere a performanței

Introducerea și monitorizarea tuturor
costurilor cu personalul.

Costuri fixe: salarii, taxe, tichete de masă, 
asigurări medicale etc.

Costuri variabile: Obiectivele de creștere a 
performanței trebuie să fie susținute de 
alocarea unor bugete destinate maximizării
competențelor vizate: bonusuri, traininguri, 
evenimente, cursuri, certificări etc.

PASUL 1_



Configurarea structurii de 
companii, funcții, departamente, 
sucursale, puncte de lucru etc

Bugetarea costurilor salariale per 
funcție sau individual, în funcție 
de situație



Bugetarea sporurilor fixe și 
variabile

Bugetarea investițiilor în HR: 
traininguri, evenimente, cursuri 
online



Conectarea cu sistemele ERP/HR 
pentru aducerea informațiilor 
despre cheltuielile realizate

Compararea Bugetat versus 
Realizat

Centralizarea bugetelor de HR per 
linii de P&L



HR PERFORMANCE app

Corelarea bugetului de investiții
cu performanța individuală

PASUL 2 _

Corelarea bugetului de investiții cu 
indicatorii de performanță
individuală.

Corelarea indicatorilor cu sporurile
salariale.

Preluarea datelor din sistemele
terțe (pot fi CRM / ERP / HR etc.) 
pentru efectuarea comparațiilor
bugetat versus realizat.



Definirea tipurilor de indicatori 
custom

Setarea pragurilor pentru 
indicatorii stabiliți

Stabilirea ponderii indicatorilor în 
structura salarială și corelarea cu 
sporurile acordate



Monitorizarea valorilor realizate
versus valorile costurilor bugetate



Peste 70 de indicatori predefiniți

Conectare foarte simplă cu sistemele HR curente
sau preluarea informațiilor direct în Excel

• Dashboard central – reunește într-un singur
ecran principalii indicatori de performanță în HR

• Hiring – analizează indicatori relevanți privind
procesul de angajare

• Payroll – reunește toate costurile cu personalul

• Termination – permite analiza fluctuației de 
personal

HR ANALYTICS app

Analiza indicatorilor agregați de HR

PASUL 3 _



PASUL 3 _ Dashboard central – principalii indicatori de performanță în HR



PASUL 3 _ Hiring – indicatori relevanți privind procesul de angajare



PASUL 3 _ Payroll – costurile cu personalul



PASUL 3 _ Termination – analiza fluctuației de personal



PASUL 4 _

PASUL 5 _

Extragerea concluziilor legate de 
efectele investițiilor versus 
îmbunătățirea indicatorilor setați

Includerea noilor direcții de acțiune 
în bugetul următor

PERFORMANȚA - PROCES CONTINUU DE ÎMBUNĂTĂȚIRE _



+40 21 310 74 81

office@seniorsoftware.ro

www.seniorsoftware.ro

VĂ MULȚUMIM_


