Fereastra Unica

Fereastra Unica este parte a unui important grup de companii cu capital mixt, romano-belgian,
companii care activeaza in domeniile Contabilitate, Resurse Umane si IT. Fereastra Unica a fost
creata cu scopul de a furniza solutii complete, integrate si personalizate organizatiei dumneavoastra
punandu-va la dispozitie personal specializat, experimentat, know-how, sisteme si proceduri
inovatoare si operationale, moderne, rapide si eficiente.

Fereastra Unica

Fereastra Unica va pune la dispozitie o aplicatie online de resurse umane care va reduce
substantial timpul de lucru si care se ocupa de intreg procesul de administrarea personalului.
Daca vi se pare ca aceasta aplicatie nu acopera nevoile dumneavoastra Fereastra Unica
va aduce in plus o sectiune destinata clientilor care cuprinde pasii legali si documentatia necesara
pentru fiecare proces si procedura de resurse umane sub forma de fluxuri de actiuni si liste de
verificare, legislatia actualizata la zi dar si multe alte informatii de care, cu siguranta aveti nevoie in
calitate de angajator, specialist de resurse umane sau incepator in acest domeniu.
Daca va intrebati cine va raspunde concret la intrebarile privind spetele cu care va confruntati zi de zi
raspunsul este tot Fereastra Unica. De ce? Pentru ca sectiunea destinata clientilor va pune la dispozitie
o vasta baza de date cu spete din domeniul resurselor umane si va ofera posibilitatea sa adresati
intrebari personalizate la care specialistii nostrii consultanti va vor raspunde promt si corect.
Va invitam sa accesati in mod gratuit sectiunea de Consultanta care va ofera o mica parte
din informatiile pe care le gasiti in zona destinata clientilor.

Fereastra Unica
Iata care sunt doar cateva dintre beneficiile externalizarii serviciilor catre Fereastra Unica:










Acuratete si punctualitate in calcul salarial
Reducerea costurilor
Raportare la timp a informatiilor salariale
Conformitate cu legislatia si adoptarea prompta a modificarilor
Eliminarea erorilor
Economisirea timpului
Software de calitate
Conformitate cu fiscalitatea si legislatia muncii
Mentinerea securitatii si a confidentialitatii datelor

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica a fost creata special pentru a automatiza si
simplifica procesele de resurse umane din companii de orice dimensiune sau complexitate,
indiferent de sectorul de activitate sau de numarul de angajati. Rolul acesteia este de a elimina o
mare parte din responsabilitatile de rutina si mari consumatoare de timp pe care le implica
administrarea de personal si totodata sa asigure acuratetea acestui proces.

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica

Ce va ofera aplicatia de resurse umane Fereastra Unica?

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica
Dosarul de personal
Este sectiunea principala a aplicatiei unde sunt colectate o singura data toate informatiile legate de
salariati. Pe baza informatiilor colectate se genereaza automat toate documentele privind desfasurarea
contractului de munca de la incheiere si pana la incetare, precum:









Solicitare control medical aptitudine in munca;
Declaratie functie de baza;
Declaratie incadrare in munca/somaj;
Contract Individual de Munca;
Toate tipurile de acte aditionale;
Toate tipurile de decizii;
Informari;
Fise de post.

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica
Revisal
Este sectiunea aplicatiei care inlocuieste efectiv intregul program REVISAL al ITM-ului, in care se
opereaza toate datele referitoare la Registrul de Evidenta al Salariatilor:
 Preluare baze de date salariati (in format .xml sau .rvs) prin import;
 Generarea fisierul .rvs pe care trebuie sa-l trasmitem catre ITM;
 Generarea rapoartelor privind istoricul salariatilor:
• Raport registru salariati
• Raport per salariat
• Raport contracte per salariat

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica
Dosar companie
Este sectiunea care reglementeaza modul in care se desfasoara relatiile de munca din interiorul
organizatiei si din care puteti genera:








Regulamente de Ordine Interioara;
Regulamente de Functionare;
Contracte Colective de Munca la nivel de unitate;
Fise de post standard;
Adeverinte salariat;
Fise de evaluare a salariatilor;
Documente conexe procedurilor de resurse umane.

Aplicatia de resurse umane Fereastra Unica
Management
Este sectiunea din aplicatie care ofera imaginea de ansamblu a organizatiei din punctul de vedere al
resurselor umane prin intermediul unor raportari si grafice care reliefeaza evolutia in timp sau situatia la
un moment dat a capitalului uman al companiei. Prin intermediul acestei sectiuni puteti genera
documente care reflecta informatii precum:






Salariul brut si net al salariatilor;
Evidenta personalului pe grupe de varsta;
Tipuri de contracte de munca;
Ore de lucru ( normale, suplimentare, absente, concedii);
Etc.

Sectiunea destinata clientilor

Sectiunea destinata clientilor
Este de departe solutia tuturor problemelor cu care va confruntati in activitatea de resurse umane prin
multitudinea de instrumente pe care vi le pune la dispozitie sub cele mai simple si concise forme.
Sectiunea destinata clientilor reprezinta suportul dumneavoastra online cu cele mai recente actualizari
legislative, toate procedurile de resurse umane sub forma de flux de actiuni, liste de verificare si multe
alte informatii utile.

Sectiunea destinata clientilor

Ce va ofera sectiunea destinata clientilor?

Sectiunea destinata clientilor
Centrul de cunoastere
Este sectiunea pe care o puteti considera biblioteca dumneavoastra virtuala cu cele mai utile materiale
si informatii precum:
 Toata baza legislativa din sfera resurselor umane;
 Cele mai noi actualizari legislative;
 Contactele institutiilor din toata tara cu care relationati in activitatea de resurse umane;

Sectiunea destinata clientilor
Instrumente de resurse umane
Administrarea personalului, poate cea mai mare consumatoare de timp activitate a departamentului de
Resurse Umane, nu este facila fara un know-how solid si sigur, insa instrumentele pe care noi vi le
punem la dispozitie prin intermediul acestui portal pot substitui cu succes cunostintele operative de
specialitate de care aveti nevoie in aceasta activitate:
 Toate procedurile de resurse umane sub forma de flux de actiuni;
 Liste de verificare pentru toate procesele de resurse umane;
 Formulare tipizate in format word pe care le puteti descarca si utiliza.

Sectiunea destinata clientilor

Intrebari frecvente
Este sectiunea care va pune la dispozitie o baza de date cu peste 500 de intrebari si raspunsuri clare
si concrete pe diferite spete din sfera resurselor umane, calcul salarial si legislatia muncii. Totodata va
ofera posibilitatea de a adresa intrebari specialistilor nostrii si de a vizualiza oricand intrebarile
dumneavoastra cat si raspunsurile acestora.

Sectiunea destinata clientilor

Demarati o afacere
Scopul acestei sectiuni este de a oferi informatii si instrumente pentru acele persoane care
intentioneaza sa initieze o afacere sau sa asiste pe cei care ofera sprijin potentialilor antreprenori in
dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor sale. In acest sens in sectiunea ,,Demarati o afacere’’ puteti
gasi:
 documentatia si pasii legali de urmat in initierea unei afaceri
 formulare si documente necesare pentru infiintarea unei societati
 ghiduri de afaceri

Fereastra Unica Box
Fereastra Unica Box
Va ofera spatiu pe server pentru stocare de date si arhivare, management si acces la informatii, in
deplina siguranta, in conformitate cu cele mai inalte standarde IT.
Oricand doriti puteti accesa, descarca, incarca, arhiva informatiile si fisierele dvs.
Cum puteti folosi Fereastra Unica Box?
 Puteti incarca toate documentele, fisierele in Fereastra Unica Box.
 Aveti acces la documentele dumneavoastra de pe orice calculator, tableta, telefon oriunde va
aflati.
 Lucrati cu echipa dumneavoastra ca si cum ati utiliza acelasi calculator.
 Evitati sa va incarcati memoria calculatorului, tabletei, telefonului si casuta de e-mail.
 Toate informatiile sunt private si doar dumneavoastra decideti cine si la ce trebuie sa aiba acces.

Fereastra Unica

Va rugam sa vizitati site-ul www.fereastraunica.com si sa ne contactati la telefon
0348.401.460 sau pe office@fereastraunica.com pentru a afla mai multe
informatii sau daca doriti sa beneficiati de serviciile Fereastra Unica la cele mai
avantajoase preturi.

Fereastra Unica

Va multumim pentru atentia acordata!

