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Liderul soluțiilor și
serviciilor de resurse
umane din România

P A R T N E R
Charisma HCM

Charisma HCM este un sistem informatic integrat destinat managementului capitalului uman din companii de orice dimensiune.
Sistemul susţine efortul departamentului de resurse umane pentru alinierea obiectivelor personale ale angajaţilor cu cele de
business, precum și creșterea performanţei și a satisfacţiei acestora.
Având o experiență de aproape 20 ani în domeniul dezvoltării de soluții și servicii software pentru managementul capitalului
uman, TotalSoft se adreseză pieței cu o ofertă completă, care include:
¡
externalizare servicii de calcul salarial și administrare de personal;
¡
software destinat managementului intern al activității de resurse umane;

De ce aţi alege Charisma HCM în locul altei soluţii de management
a capitalului uman?
Poziţia pe
piaţă

Peste 600

20 de ani

70

clienți

de experienţă în
consultanţa și implementarea
soluţiilor HR profesionale

specialiști dedicaţi,
echipă proprie de dezvoltare
a produsului

Peste 500.000

Peste 50.000

Peste 70

salariaţi procesaţi
prin aplicaţie

salarii procesate în
regim de outsourcing

proiecte câștigate
sau preluate de la companii
concurente

Dimensiunea
clienţilor
după numărul
de angajaţi

Dimensiunea
clienţilor
după cifra
de afaceri
Peste 65%

80%

dintre angajaţii gestionaţi
prin Charisma HCM provin din companii
cu peste 1000 angajaţi

din cifra de afaceri cumulată
a clienţilor Charisma HCM este realizată
de companii mari (> 100 mil eur)

Cresc performanța în resurse umane,
prin Charisma HCM:

Dana Lemnaru
Head of HR Department
Allianz-Țiriac Asigurări

Adela Jansen
Director Executiv Resurse Umane
BRD - Groupe Société Générale

Diana Dragomir
HR Director
Fildas Trading

“Dorind să fim cât mai aproape
de nevoile de business ale
companiei și continuând
drumul către digitalizare,
Allianz-Țiriac a decis
achiziționarea aplicației
Charisma HCM. Această
aplicație este un bun suport
pentru toate ariile de business,
reușind integrarea mai multor
procese de resurse umane:
salarizare, administrare de
personal, managementul
performanței, recrutare și
training.”

„Am externalizat serviciile de payroll
către TotalSoft începând cu anul
2008 şi suntem mulţumiţi de
alegerea făcută. Calitatea serviciilor
furnizate băncii ne-a condus la
dezvoltarea relaţiei prin adoptarea
sistemului Charisma HCM în toate
filialele Grupului Société Générale
din România. În ansamblu, relaţia
cu TotalSoft a contribuit la
optimizarea activităţii de payroll şi a
serviciilor asociate acestora.”

‘’’Pentru departamentul de HR,
adaptabilitatea soluției
Charisma ne-a dat libertate. În
Fildas, utilizăm Charisma cu
toate funcționalitățile ei, de la
date angajați, salarizare și până
la raportare. Derulăm totul
prin intermediul soluției
TotalSoft.’’
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Managementul resurselor umane
Înțelegem dinamica provocărilor, a tendințelor și a nevoilor companiilor în
efortul de a atrage și de a păstra capital uman. Soluția Charisma HCM
automatizează toate procesele unui departament de resurse umane și este
folosită cu eficiență în momentul de față în companii, acoperind peste 15%
din totalul forţei de muncă active din România.
De asemenea, externalizarea serviciilor de calcul salarial și administrării de
personal este o soluție adoptată de tot mai multe companii preocupate să
câștige mai mult timp și resurse pentru managementul capitalului uman. În
ambele cazuri, TotalSoft oferă expertiză și experiență.

Beneficii

Oferă acces rapid la
informaţiile curente

Bază de date unică, actualizată
în timp real, care include toate
informaţiile relevante
despre angajaţii companiei

Susține o organizare
superioară la nivel de
departament şi companie

Replicarea
fluxurilor interne
în platforma online

Permite adăugarea informații
particulare despre angajat: ﬁșiere
atașate dosarului personal,
locuri de muncă precedente,
rezultatele evaluărilor din
programele de performanță etc.

Analize integrate
cu toate procesele
de business

Externalizare

servicii de calcul salarial și administrare de personal

Prin externalizarea a două dintre activitățile mari consumatoare de timp și de resurse, calculul salarial și administrarea de
personal, beneficiați de avantaje substanțiale care se traduc în: reducerea costurilor de exploatare, eliminarea erorilor și
îmbunătățirea proceselor de HR, creșterea productivității şi eliminarea întârzierilor, delegarea riscului implicat de frecventele
schimbări legislative, optimizarea comunicării interne între departamentul de HR și restul companiei.
Serviciile oferite de TotalSoft sunt prestate prin intermediul sistemului Charisma HCM, cel mai puternic sistem informatic destinat
administrării activității de HR și pot fi solicitate separat sau în combinaţie cu acesta, astfel încât să beneficiați de o soluție
adaptată necesităților dumneavoastră punctuale.

Documente livrabile
(ștat plată, Declarația 112, notă contabilă, fișier bancă, OP, fluturași)

HCM Pontaj

CLIENT
Bază de date

TotalSoft
HCM Admin (date primare)

Documente livrabile
(contracte de muncă, acte adiționale, adeverințe, statistică INS, Revisal)
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Oferta TotalSoft include
Externalizare servicii salarizare personal
¡
¡
¡
¡

¡

¡

¡

¡

Procesarea lunară a salariilor;
Calculul salariilor;
Generarea ştatelor de plată și a declaraţiilor lunare și anuale;
Generarea notelor contabile şi interfaţarea cu sistemul contabil al
clientului;
Generarea fişierelor electronice pentru plata salariilor în conturi de
card bancar;
Generarea fişierelor/ordinelor de plată bancare pentru plata lunară a
taxelor salariale;
Tipărirea şi distribuirea pe departamente (sau orice alte unităţi
structurale) a buletinelor salariale (fluturaşilor) în format secretizat
(tip PIN bancar);
Depunerea declaraţiilor lunare și anuale şi a rapoartelor statistice la
autorităţi.

Externalizare servicii de administrare de personal
¡

¡
¡
¡

Întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale,
relaţie cu autorităţi; (Inspectoratul Teritorial de Muncă la nivel de
depunere ştate de plată, înregistrare contracte de munca şi acte
adiţionale);
Actualizarea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale;
Actualizarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
Generarea adeverinţelor nestandardizate pentru angajaţi.

Externalizare analiză resurse umane - HR Business
Intelligence
¡

¡

Grafice intuitive dedicate top managementului, privind datele de
personal şi de salarizare ale organizaţiei;
Organigrame de diferite tipuri (administrativă, funcţională).

Alte servicii de externalizare resurse umane
¡
¡

¡

Auditul dosarelor de personal;
Actualizarea retroactivă şi corectarea eventualelor greşeli din
contractele individuale de muncă şi din actele adiţionale;
Actualizarea retroactivă şi corectarea greşelilor din registrul unic de
evidenţă a salariaţilor.

Software

destinat managementului capitalului uman
Prin intermediul aplicației Charisma HCM ne propunem să creștem rolul departamentului de HR în activitatea critică a
companiilor, ca principal garant al calității forței de muncă. Charisma HCM integrează activitatea operaţională de HR
(administrarea de personal, salarizare, pontaj, self service, document management), cu cea de recrutare și selecție, formare și
dezvoltare, managementul performanței, analiză și raportare avansată de business (BI).
Prin modulele sale specifice, Charisma HCM urmărește integral procesul de HR dintr-o companie, începând cu recrutarea și
terminând cu cea de offboarding.

RECRUTARE

PONTAJ

SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

HR ADMIN

BUGETE
SALARIZARE
EMPLOYEE
SELF SERVICE

COMPENSAȚII
ȘI BENEFICII

TEMPO

MANAGEMENTUL
PERFORMANȚEI

MANAGEMENTUL
COMPETENȚELOR
+ FEEDBACK
CONTINUU
DEZVOLTARE
ȘI FORMARE

MANAGEMENTUL
CARIEREI
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Recrutează și formează viitori lideri
Un proces organizat și facilitat crește timpul alocat de personalul departamentului de HR pentru obiectivele
reale ale companiei.

Deschidere si
schimbare de poziție
Administrare
Portal candidați
Interfețe
eJobs / BestJobs

Training și induction
Coaching și mentoring
Planuri de carieră
Planificarea
succesiunii

Salarizare și
administrare
personal

Op
er

Chatbot

Semnătură electronică
Bugetare
Document management
Self-service (portal angajați)

Evaluarea performanței
Feedback continuu
Evaluarea competențelor
Compensație

m
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Crescând eficiența în procesele de bază precum recrutare și selecție, operațional, complianță legislativă,
Charisma HCM permite companiilor sa aiba acces permanent la nivelul de performanță al angajaților, să
atribuie compensații în funcție de evaluări și să aplice programe de formare și dezvoltare. Oricând este
necesar, pot fi extrase rapoarte specifice sau rapoarte avansate de business.

o
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l
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Un profesionist
de HR apreciază

Modulele
Charisma HCM oferă

Rezultat

Un proces complex,
mult simplificat

Recrutare

De la CV și până la scrisoarea de răspuns,
toate activitățile de rutină sunt preluate
de Charisma HCM.

Informația bine organizată
și ușor accesibilă

Administrare
resurse umane

Odată definit modul de organizare al
companiei, toate datele despre angajați,
evoluția lor și alte procese de recrutare
sunt disponibile.

Salarizare

Automatizarea calculelor,
interconectivitate cu alte platforme,
raportare cu acuratețe, într-un mediu
care asigură confidențialitate.

Mai mult timp câștigat când
colegii din companie gestionează
direct anumite aspecte

Employee
Self Service

Acces la informațiile publice cu libertatea
angajaților de a insera informații personale
precum concedii de odihnă, evaluări,
planuri de training etc.
Disponibil 24/7 prin chatbotul Timea.

Evaluări realiste pentru
eficientizare și performanță

Pontaj

Orice model de lucru în companie este urmărit
și evaluat cu ușurință.

Suport în realizarea obiectivelor
strategice ale companiei

Bugete

Bugete și cheltuieli configurate și accesibile
în timp real.

Mereu la curent

Alerter

Configurarea tipurilor de mesaje și
transmiterea lor în funcție de interese sau de
nivelurile ierarhice.

Acces instant la orice document

Document
management

Digitalizarea și centralizarea tuturor tipurilor
de documente HR. Posibilitatea semnării
electronic a documentelor.

Managementul
performanței

Obiective, analiză și feedback continuu ca
suport pentru factorii de decizie și satisfacția
angajaților.

Managementul
competențelor

Fiecare angajat este privit și tratat individual
pentru a avea impact direct asupra potențialului
său prin profilare și planificare strategică.

Dezvoltare și formare

Planificarea formării angajaților prin
configurări individuale; crearea, atribuirea și
gestionarea cursurilor.

Compensare și beneficii

Dezvoltă structuri atractive de motivare şi
recompensare la toate nivelurile.

Managementul
carierei

Pentru previziuni realiste, modului oferă
informații cu privire la viitorul angajaților,
aspirații, performanțe anterioare, dar și riscul
de retenție.

Simplitate în orice proces
conex remunerației angajaților

Cultivarea talentelor
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Module
Recrutare - gestionează întreg procesul de recrutare al
companiei: baze de date CV-uri, aplicațiile interne și
externe, selecția candidaților în funcție de profilul
poziției, preluarea automată a CV-urilor postate pe siteul companiei sau pe site-urile terțe precum și
instrumente de asistare a deciziei pentru alegerea celui
mai potrivit angajat;
Administrare resurse umane - acoperă toate aspectele
legate de activitatea de management a resurselor
umane: de la definirea modului de organizare a unei
companii până la informaţii detaliate referitoare la
angajaţi, performanţă, pregătire profesională şi procese
de recrutare;
Pontaj - soluția asigură o evidență completă a fluxului
de persoane în și din interiorul companiei precum și o
înregistrare securizată a orelor de intrare și ieșire prin
integrarea cu sistemele de acces - turnicheți, porți,
bariere etc.;
Salarizare - soluție complet configurabilă în ceea ce
priveşte formulele de calcul, tipurile de salarii, sporuri,
prime, concedii medicale, concedii de odihnă și reţineri;
HR Document Management - soluția este integrată cu
fluxul de lucru existent din cadrul companiei și asigură
un management complet al documentelor de HR - fişe
de pontaj, documente administrative interne, certificate,
fişe de lucru pentru angajaţi, contracte, certificări,
diplome etc.;
Employee Self Service - soluția elimină sarcinile mari
consumatoare de timp prin colectarea informațiilor
direct de la angajați - concedii de odihnă, evaluări,
planuri de training, adeverințe, pontaje etc.;
Bugete - cuprinde funcționalitățile necesare pentru
construirea bugetelor de salarii precum şi generarea
diverselor rapoarte de analiză comparative;
Managementul Performanței - asigură o productivitate
ridicată, prin alinierea obiectivelor companiei cu cele ale
managerilor, echipelor și angajaților.
Managementul Competențelor - identifică angajaţii care
deţin competenţe, calificări sau experienţă relevante,
crează profile personalizate și facilitează planificarea
inteligentă a promovărilor interne.

Managementul Carierei - oferă o perspectivă completă,
inclusiv rapoarte, diagrame și analize, asupra viitorului
organizației prin identificarea potențialilor succesori
pentru pozițiile cheie din companie, dar nu numai.
Compensare şi beneficii - oferă toate informaţiile
necesare realizării analizelor salariale și proceselor de
revizuire a salariilor într-un singur loc.
Dezvoltare şi formare - stimulează angajații să învețe și
le permite gestionarea proprie a planului de dezvoltare
personală.
Tempo - sistem de notificare a evenimentelor care
urmează sa aibă loc într-un interval de timp bine definit
pe baza informaţiilor din sistem și care ține la curent
persoanele responsabile cu evenimentele importante ale
companiei;
Timea - aplicație de mesagerie folosită pentru a
transmite mesaje în interiorul companiei, cu scop
profesional. Joacă practic rolul unui asistent personal ce
va automatiza sarcinile celor din departamentul HR,
fiind un program de inteligență artificială;
Semnătura electronică - folosind aplicația, semnarea
unui contract de muncă se poate face în doar 3 minute,
incomparabil mai rapid față de procesul clasic de
semnare fizica a documentului care putea dura până la
2 zile. ITM consideră documentele semnate cu
semnături electronice certificate și valide având valoare
juridică;
Feedback continuu - răspunde așteptării de feedback în
timp real pe care o are noua generație și poate contribui
la dezvoltarea competențelor angajaților, respectiv la
creșterea performanței și a motivării acestora. Pentru
angajatori, facilitează accesarea informațiilor legate de
performanța fiecărui angajat, analizarea tendințelor și
nevoilor de dezvoltare a competențelor în timp real,
oferind susținere și intervenind acolo unde este nevoie;
Analyzer - soluţie de business intelligence care permite
tuturor profesioniștilor din cadrul companiei operațional, director HR, management - să analizeze și
să înțeleagă indicatorii de HR mult mai repede decât
orice altă soluție, totul cu resurse și costuri minime.
Cu excepția modulului destinat calculului salarial,
Charisma HCM este o aplicație web care permite
lucrul în sistem de oriunde.

Servicii asociate Charisma HCM
Suport tehnic
¡

¡

Timp de reacţie scăzut la orice tip
de solicitări;
Access permanent la consultanţii
Charisma.

1

Implementare
¡
¡

2
3

¡

Consultanţă Business
¡

¡

4

Migrarea datelor;
Integrare cu alte aplicaţii
externe;
Adaptare rapidă la procesele
interne ale companiei.

Consultanţă pe procesele
interne;
Implementare de indicatori
de performanţă şi procese
specifice

Training
¡

¡

¡

Cursuri interne pentru utilizarea
aplicaţiei;
Seminarii pentru înţelegerea
avantajelor unei strategii HCM;
Workshop-uri pentru pregătirea
utilizatorilor interni.
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Bd. Mircea Voda nr. 21D, Etaj 3
sector 3, Bucuresti
+40 749 136 746
office@plintech.ro

www.plintech.ro

Global City Business Park
Str. București-Nord, nr. 10, Clădirea O2, Etaj 8, Voluntari, Ilfov, Romania
Cod postal: 077190
+4021 335 17 09
marketing@totalsoft.ro

www.charisma.ro

