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Gestionarea completă și corectă a prezenței personalului în cadrul companiilor de stat sau 
private include o varietate mare de acțiuni: colectarea prezențelor și datelor privind absențele, 
a numărului de ore efectuate, a concediilor și învoirilor, monitorizarea orelor colaboratorilor 
externi și/sau de la distanţă, și multe altele.

Procesarea unei asemenea cantităţi de date presupune timp și resurse pentru o serie de 
activități care, atunci când sunt gestionate manual, duc inevitabil la erori, consum bugetar 
mare, limitând astfel resurse care ar putea fi folosite pentru dezvoltarea businessului. 

Aplicaţia de gestionarea a prezenței personalului de la KADRA, parte a suitei KADRA HR 
Management System, specializată în gestionarea resurselor umane ale companiei, poate 
reduce în mod semnificativ marjele de eroare, automatizând procesele de detectare, control și 
gestionare a datelor privind prezența personalului.

Optimizare de timp și de resurse

FUNCȚII

Aplicaţia web de gestionare a prezenței personalului răspunde nevoilor companiilor din orice 
sector și de orice mărime, datorită structurii flexibile care permite multiple personalizări.

Aplicația asigură crearea de soluţii ”custom made”, astfel răspunzând necesităţilor specifice ale 
firmelor cu o structură complexă sau cu mai multe filiale.

• Calcularea elementelor precum: orele estimate, 
orele lucrate, orele normate, zilele lucrate, zilele 
plătite, turele suplimentare și indemnizațiile 
împărţite pe intervale orare și pe zilele săptămânii;

• Gestionarea orelor de prezenţă suplimentare prin 
metode diferite: de autorizat, în acumularea de ore, 
orele suplimentare etc;

• Implementarea compensărilor zilnice, săptămânale 
și/sau lunare

• Gestionarea modelelor de orar de lucru și date 
comportamentale ale personalului în funcţie de 
tipul de contract.

Obţineţi toate informaţiile de care 
aveţi nevoie simplu și rapid.

• Înregistrarea acțiunilor de „intrare” și „ieşire” ale 
angajaţilor;

• Calcularea zilnică, săptămânală sau lunară a 
regulilor societăţii cu privire la înregistrările datelor 
de prezenţă;

• Definirea automatismelor și logicilor cu privire la 
acumularea de ore;

• Planificarea executărilor automate a activităţilor de 
procesare a datelor principale.

Automatizați fiecare proces.

• Cu ajutorul aplicaţiei de prezențe KADRA HRM 
puteţi importa și integra uşor terminale și aplicaţii 
de salarizare, atât de la KADRA cât și de la furnizori 
externi.

Simplificați comunicările cu terţii

• Raportarea anomaliilor, restricțiilor și avertizărilor;
• Gestionarea datelor de prezenţă/absenţă și 

înregistrarea datelor personale;
• Raportare utilizând cele mai comune formate și 

imprimarea fișei de pontare/ foilor de prezență în 
funcție de legislația în vigoare.

Rămâneți informați!



Analiza  
care face diferența!

Doriți să optimizați costurile cu personalul?

Doriți să aveți o vedere de ansamblu a 
companiei dumneavoastră?

Doriți să configurați rapoarte personalizate 
și statistici ?

Datorită integrării native cu HR ANALYTICS, 
puteți obține informații importante care 
sunt disponibile prin panouri de control și 
grafice simple și intuitive!

SIMPLU

SIGUR 

FLEXIBIL 

Procesul de gestionare a 
parolelor a fost structurat cu o 
cu maximă atenție în ceea ce 
privește securitatea și accesul în 
conformitate cu cerințele legale 
privind confidențialitatea.

Aplicația se adaptează cerințelor 
specifice organizării companiei 
dumneavoastră.

Accesul la funcțiile aplicației se 
face prin intermediul browser-
ului instalat pe calculatorul 
dumneavoastră. Datele de 
prezență și absență sunt 
disponibile în timp real.

Accesul și utilizarea sunt 
simple pentru toate tipurile de 
utilizatori întrucât este creată 
pentru a garanta o experiență 
extrem de fluidă utilizatorului.

Aplicația este disponibilă 
în limbile română, engleză, 
italiană precum și în cele mai 
comune limbi de circulație, 
pentru a răspunde necesităților 
societăților multinaționale care 
își desfășoară activitatea în 
mai multe țări. De asemenea, 
este posibilă traducerea și/sau 
personalizarea conținutului 
și a descrierilor în orice limba 
suportată de sistemul de 
operare.

SIGUR FLEXIBIL PRACTIC SIMPLU MULTILINGVISM



Mai mult decât un software

Beneficiați de consultanță specializată 
pentru implementarea întregului proiect.

Se poate accesa din orice loc, în orice 
moment, de pe PC sau de pe tabletă și 
smartphone.

Îl puteți instala direct la sediul societății, 
utilizându-l în cloud sau bazându-vă pe 
securitatea unui centru de date pus la 
dispoziție de câtre furnizor. Profil

Pentru fiecare utilizator se poate 
defini un desktop personalizabil, 
tip de acces (afișaj, intrare, doar 
editare sau ștergere)
și selectarea limbii.

Gestionarea eficientă a 
documentelor.

Reducerea volumului de lucru 
al departamentului HR.

Supervizarea de către 
departamentul HR al tuturor 
cererilor deschise și evoluția 
lor.

Arhivarea tuturor cererilor 
aprobate sau respinse.

Optimizarea timpilor în 
toate etapele procesului de 
aprobare.

Aplicația HRFlow permite angajaților să introducă justificări zilnice (documente justificative, 
concedii, ore suplimentare, absențe) și supervizorilor să le aprobe.

În acest fel, departamentul HR este eliberat de întocmirea justificărilor, concentrându-se pe 
supravegherea procesului și având posibilitatea să intervină în orice moment.

• Optimizarea timpilor în toate etapele procesului de aprobare.
• Reducerea volumului de lucru al departamentului HR.
• Supervizarea de către departamentul HR a tuturor cererilor deschise și evoluția lor.

HRFlow VĂ DĂ POSIBILITATEA SĂ:

SOLICITAȚI justificări (învoiri, 
întârzieri, concedii)

APROBAȚI cererile angajaților COMUNICAȚI pontările lipsă

GESTIONAȚI orele suplimentare 
și planul de concediu

Gestionarea automatizată a prezenței și fluxului de 
comunicare

BENEFICII

2 APLICAȚII pentru gestionarea 
prezențelor de pe mobil!

APLICAȚIA KCLOCKIN - Aplicația de 
prezențe pentru pontarea de intrare 
și ieșire prin intermediul smartphone-
ului sau a tabletei cu confidențialitate 
maximă datorită tehnologiei geo-fence. 

APLICAȚIA KTIME WORKFLOW - 
Aplicaţia de HRFlow permite angajaţilor 
să-şi justifice absențele și orele 
suplimentare.



O platformă unică integrată pentru gestionarea 
resurselor umane

Cu KADRA HRM rezolvați problemele cauzate de soluțiile care „nu comunică între ele” și care, 
în loc să ajute la creșterea afacerii dumneavoastră și la eficientizarea activităților, creează 
dificultăți.

Sistemele tradiționale sunt limitate și adesea se dovedesc incompatibile între ele. Este 
momentul să implementaţi un software integrat cu care să puteţi gestiona eficient atât chestiuni 
adminsitrative şi de organizare ale personalului, cât şi de dezvoltare şi securitate ale tuturor 
persoanelor din companie. Totul într-o aplicație unică.

ANALYTICS

APLICAȚIE 
MOBILĂ

SOFTWARE
INTELIGENȚĂ 
ARTIFICIALĂ

HARDWARE 

IOT

4 APLICAȚII

1. Bază de date unică 
2. Un portal unic pentru colaborare
3. Gestionarea documentelor
4. Instrumente de analiză și flux de lucru în sprijinul fiecărui manager al societății.

SISTEM INTEGRAT DE 
CONTROL ACCES ȘI 
PONTAJ

Controlează fluxurile de 
access în clădiri

Salarizare
Prezențe
Workflow prezențe
Costuri și buget
Beneficii de asistență  
socială oferite de 
societate
Dosar Resurse Umane
Remunerare și evaluare
Recrutare
Formare

HR

Software inovator pentru 
gestionarea salariilor

SALARIZARE

Estimări
Schimburi
Foi de prezență

GESTIONAREA 
FORŢEI DE MUNCĂ



K-SAL
Soluție inovatoare pentru 
elaborarea salariilor

K-Sal este o soluție software inovatoare 
pentru administrarea personalului şi 
calculul salariilor, care, într-un context 
din ce în ce mai competitiv, necesită 
instrumente eficiente și complete, capabile 
să aducă beneficii concrete și să faciliteze 
desfășurarea activităților zilnice.

Software-ul K-Sal face posibilă reducerea 
considerabilă a timpilor de lucru și a 
erorilor. Se pot gestiona complet automat 
toate aspectele contractuale, cele legate de 
zona asigurărilor sociale sau de cea fiscală.
K-Sal gestionează toate domeniile de 
activitate și declarațiile: producție, servicii, 
etc.

Software-ul K-Sal răspunde nevoilor 
companiilor din orice sector, indifferent de 
mărime.

K-Sal comunică foarte mult cu utilizatorul 
avertizându-l atât pentru atenționările 
definite de utilizator cât şi pentru alte 
atenționări din sistem.

Printre aceste atenționări se pot regăsi:
• Depășirea plafonului de ore 

suplimentare;
• Depășirea zilelor de concediu de odihnă;
• Selectări eronate de date;
• Validare CNP, CUI, etc.;
• Reguli de acordare sau specifice 

concediilor medicale;
• Salariu brut sub minimul pe economie 

sau rest de plată negativ.

ACTUALIZAT

INTERACTIV

K-Sal reduce timpul dedicat 
activităților nonstrategice, cum ar fi 
căutarea şi interpretarea legislației, 
fiind tot timpul actualizat la zi cu 
ultimele modificări legislative.

Modul de calcul şi generare de 
declarații sau adeverințe este 
actualizat continuu în conformitate cu 
modificările legislative sau cu normele 
metodologice de aplicare a legilor din 
domeniul salarizării sau resurselor 
umane.

FUNCȚIONALITĂȚI

- multi-companie şi multi-contractual 
- baza de date permite gestionarea 
simultană a mai multor companii și, 
în cadrul fiecăreia, cu diverse tipuri de 
contracte;

- pregătit cu propriul generator 
de statistici, care poate fi conectat 
direct cu cel mai utilizat software de 
productivitate de pe piață, pentru 
generarea de rapoarte complexe, pentru 
analiza online și multidimensională a 
datelor statistice (tabel pivot dinamic, 
histograme dinamice și scheme grafice) 
și pentru crearea de interogări într-un 
mod foarte simplu și intuitiv;

- integrat cu KADRA HRM - cei care 
aleg K-Sal aleg beneficiile unei platforme 
inovatoare și complete, care garantează 
creșterea productivității și a nivelului 
de procesare, și reducerea costurilor 
de dezvoltare, susținere și întreținere a 
soluțiilor software folosite cu 25%.

Datorită numeroaselor automatizări și personalizări, aplicația permite:

• Importul tuturor datelor pentru calculul salariilor din fișiere externe (Excel, txt, etc.) sau din 
diferite aplicații de pontaje;

• Definirea mai multor tipuri de fluturași;
• Mai multe tipuri de distribuire a fluturașilor (pe hârtie normală, pe hârtie securizată, pe 

email, accesat dintr-o pagină
web, etc.);
• Definirea de avertizări legate de datele personale sau contractuale ale angajaților;
• Facilitarea extragerii de date din aplicație printr-o interfață intuitivă şi exportul rezultatului 

în diferite formate.



UȘOR DE UTILIZAT

Gestionarea datelor contractuale în conformitate 
cu legislația şi normele în vigoare acoperind 
toate informațiile necesare generării de Revisal 
și de rapoarte conexe;

Definirea tipurilor de ore într-un mod dinamic, 
utilizatorul putând configura şi defini câte tipuri 
de ore are nevoie;

K-Sal asigură:

Gestionarea concediilor medicale, a suspendărilor de contract, a concediilor de odihnă, 
a transferurilor de angajați sau a detașărilor de angajați din K-Sal într-un mod intuitiv şi 
simplu;

Definirea tipurilor de sume care intră în calculul salarial (bonusuri, rețineri, sporuri, tichete 
de masă, pensii facultative, asigurări de sănătate, plăți compensatorii, etc.) în dinamică şi, la 
fel ca la tipurile de ore, modular, în funcție de nevoie;

Generarea în mod automat a declarațiilor (Revisal, D112, etc.) precum şi a diverselor 
adeverințe (Vechime, Adev. conf.Ordin 43/2016, Adeverință Mame, etc. ) sau cereri (Cerere 
recuperare sume din concedii medicale FNUASS/FAAMBP) cerute de legislație;

Transferul automat de sume pe card, în conformitate cu specificațiile băncii pentru care se 
face transferul;

Generarea automată a fișierelor pentru tichetele de masă (pe suport hârtie sau electronic) ;

Gestionare automată a instruirilor pentru Sănătate/SSM/PSI şi posibilitatea setării de 
avertizare pentru reînnoirea instruirii ;

Meniu pentru cercetarea disciplinară, documentele pentru Referat/Convocare /Comisie/ 
Proces Verbal/Decizie.



BENEFICII

K-Access este simplu de instalat și de 
activat. Daca se solicită un server dedicat, 
întregul software necesar funcț ionării 
sistemului, incluzând baza de date, poate 
fi furnizat cu o arhitectură hardware 
capabilă să satisfacă și exigen țele IMM-
urilor, întrucât este deja iniț ializat și 
complet preconfigurat, pregătit pentru a fi 
conectat la reț eaua societăț ii și a fi utilizat 
direct de orice computer dotat cu browser.

K-Access poate fi instalat pe cele mai 
comune platforme software și hardware 
în configuraț ie cluster. Adaptabilitatea 
programului permite instalarea lui oriunde, 
de la computerele dedicate serverelor 
industriale de înaltă performanță precum 
și în configuraț ie cluster sau virtualizate.

Comunicaț iile, bazele de date și sistemele 
opereare utilizate sunt bazate pe cele mai 
înalte standarde ale Tehnologiei Informa-
ției & Comunica țiilor. În plus, K-Access 
poate fi instalat pe serverele industriale 
utilizând bazele de date cele mai răspândite 
pe piață (Postgres, Oracle, MSQL), putând 
fi instalat pe computere sau servere cu 
sistem de operare Windows sau Linux în 
cele mai comune distribuț ii.

K-Access permite aplicaț iilor personalizate, 
chiar dacă sunt dezvoltate de către 
utilizatorul final, să comunice în mod nativ 
cu baza de date a sistemului atât pentru 
a schimba informaț ii despre datele de 
identificare, cât și pentru a interacț iona cu 
unele dispozitive de câmp.

Instalare simplă

Platforme și baze de date mutiple Deschidere către lumea exterioară

K-ACCESS
Sistem integrat de control acces, monitorizare a prezenței și securitate

Vă oferim un software unic, modular și scalabil, care, datorită complexității funcțiilor și ușurinței 
în utilizare se poate folosi în orice context, de la sisteme mici și simple de tip “aplicaț ie unică”, 
până la sisteme complexe, integrate la nivel de companie.

Soluția K-Access este o platformă unică, modulară și scalabilă care gestionează un întreg sistem 
integrat capabil să:

• Controleze fluxurile de acces în cladiri și în zonele protejate de către diferite tipuri de 
utilizatori;

• Identifice prezenț ele personalului comunicând cu sistemele de gestiune a personalului atât 
pentru a popula propriile date de identificare, cât și pentru a transmite pontările ob ținute;

• Monitorizeze și protejeze spațiile și bunurile societăț ii.

K-Access respectă cele mai stricte politici cu privire la siguran ța și integritatea datelor, 
supraveghează sute de terminale și căi de acces și gestionează mii de utilizatori cu orice nivel 
de autorizaț ie. 

Arhitectura aplicaț iei K-Access integrează cele mai evoluate dispozitive hardware (terminale, 
controllere, cititoare, video server, etc.) capabile să satisfacă orice cerință de control acces, 
gestiune prezenț e, antifurt, CCTV.



Aplicația KADRA HRM revoluționează modul de comunicare între angajat și societate, 
permițând consultarea de pe smartphone și tabletă a fluturașului de salariu, a foilor de prezențe, 
schimbul de informații cu biroul de resurse umane, completarea și trimiterea rapoartelor de 
cheltuieli, verificarea pontajelor și multe altele.

KADRA HRM este primul și unicul sistem din România dotat cu:

Integrare cu întreaga suită  KADRA HRM

K-Access este unica soluț ie prezentă pe piață capabilă să gestioneze un sistem cu adevărat 
complet de control acces, de eviden ță a prezen țelor și de securitate a muncii, deoarece este 
integrat cu soluț iile suitei pentru gestionarea personalului HR
KADRA.

KADRA HRM este suita modulară pentru gestionarea modernă a resurselor umane care permite 
Departamentului HR să contribuie într-un mod nou și semnificativ la realizarea obiectivelor 
strategice și operaționale ale companiei, valorificând capitalul uman, îmbunătățind considerabil 
productivitatea tuturor colaboratorilor și eficiența proceselor.

permite portabilitatea sistemului pe diferite medii de operare și baze de date, 
precum și partajarea datelor și serviciilor;

ARHITECTURĂ BAZATĂ PE WEB

pune în legătura via web Departamentul de Resurse Umane cu restul societăț ii 
pentru gestionarea prezen țelor, rapoartelor de cheltuieli, propunerilor remunerative, 

evaluărilor, cererilor personalului, formării etc., ușurând activităț ile birourilor 
Departamentului de Resurse Umane și oferind o autonomie mai mare angajaților și 

managerilor.

WORK FLOW

punctul de întâlnire între Departamentul de Resurse Umane și personalul societăț ii 
care dispune, astfel, deacces via web pentru consultarea și imprimarea informaț iilor 
de interes personal (fluturaș de salariu, foaie de prezență, comunicări ale societăț ii, 

etc.);

PORTALUL HR

permite introducerea informaț iilor o singură data, evitând redundanț ele inutile;

BAZĂ DE DATE DE IDENTIFICARE UNICĂ 



Gama de soluții automatizate de acces KADRA nu se termină aici! 
Portofoliul nostru include:

Cu KADRA HRM compania devine un adevărat loc de muncă virtual, accesibil de 
oriunde cu un simplu browser, care permite accesul la informații, efectuarea 
tranzacțiilor și colaborarea cu utilizatorii interni și externi ecosistemului societății, 
simplificând activitățile cotidiene și maximizând eficiența.

KADRA HRM este cea mai performantă și completă platformă de pe piață care oferă 
un răspuns oricărui domeniu al societății, creând o nouă viziune de organizare. 
Soluţii care, create cu un limbaj unic de dezvoltare și în totalitate web-native, sunt 
conectate între ele pentru a oferi o experiență unică utilizatorului, pentru a facilita 
colaborarea în cadrul diverselor departamente ale companiei și a pune bazele 
unei organizări optime informatizate a companiei.

UȘI AUTOMATE TURNICHEȚI

ACCES AUTOSPEEDGATES MANAGEMENTUL  
PARCĂRII
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KADRA TECH SRL

Cluj-Napoca
Str. Traian Vuia, nr. 208

București
Sos. Dudești-Pantelimon, nr. 42

Timișoara
Strada Cloșca, nr. 66

Telefon: 0737 975 305
Email: contact@kadra.ro
Web: www.kadra.ro


