Lean Resource Management
pentru ec ipe dinamice și performanțe remarcabile

Lean. Puternic. Intuitiv.
SocrateRM - soluție de Resource Management care oferă
vizibilitate 360 de grade și asigură performanța proiectelor.
În Cloud.
Cu SocrateRM puteți urmări întregul proiect de la lansare p nă la facturare.
locați și utilizați resursele e cient și productiv. Creșteți pro tabilitatea și
calitatea proiectelor.
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ntr-un mediu dinamic în care nevoile clienților dumneavoastră sunt într-o continuă sc imbare
livrarea proiectelor la timp mențin ndu-le pro tabile este o adevărată provocare. puteți depăși
cu ușurință cu a utorul soluției SocrateRM cel mai bun instrument cu care puteți aloca resursele
pe proiecte astfel înc t să nu pierdeți timp și bani.

www.leanwise.com

Minimizați pierderile prin alocare optimă.
Atât din perspectiva resurselor, cât și din cea a
proiectului.
sigurați-vă că resursele sunt alocate 00 . vitați supraîncărcarea acestora dar și subalocarea lor. olosiți ec ipa
la capacitate ma imă.

Raportare ără e ort a ponta elor și c eltuielilor
ără micro-management. c ipa dumneavoastră va salva
timp prețios cu completarea orelor prestate pe proiect și
a c eltuielilor.

Raportare și analiză n timp real pentru
m unătățire continuă
magine de ansamblu pentru a vedea dintr-o privire statusul proiectelor. Mai puțin timp investit în controlul proiectelor și resurselor cu a utorul noti cărilor inteligente.
Comunicare eficientă
Transparență și vizibilitate
Statusul proiectelor minutele de la ședințe documentele
și informațiile legate de facturare sunt accesibile tuturor
celor implicați în proiect în funcție de rol și drepturi de
acces. oate informațiile legate de un proiect se găsesc
într-un singur loc.

Planificare financiară a proiectului
e la suma care trebuie facturată clienților zilele
plani cate pentru realizarea proiectului c eltuielile
suplimentare p nă la mar a pe proiect și programarea
facturării toate acestea se pot plani ca în detaliu
pentru a ma imiza pro tabilitatea pe proiect.

Bugetarea resurselor
Stabiliți bugetul anual al resurselor și împărțiți-l pe
proiecte mențin nd e cacitatea organizației
.
locați-vă resursele în funcție de bugetul plani cat și
urmăriți în timp real c t s-a consumat din buget.
Mențineți resursele pro tabile.

E periență personalizată în funcție de rolul
fiecărui utilizator
Managerii de departamente managerii de proiect
membrii ec ipei sau clienții oacă ecare un rol diferit
în organizație și au drepturi de acces diferite. iecare
utilizator are acces la informațiile și funcționalitățile
necesare pentru a-și îndeplini obiectivele.
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Notificări în timp real în aplicație și pe email
Sunteți noti cat instantaneu c nd un membru al ec ipei solicită zile libere c nd proiectele sunt pe cale să
e pire sau c nd o sarcină a fost îndeplinită. edeți alocarea ec ipei pentru săptăm na următoare și asigurați-vă că toate resursele sunt alocate 00 .

Managementul sarcinilor
lani cați și gestionați sarcinile pe proiect. tribuiți-le
membrilor ec ipei astfel înc t să știe întotdeauna ce
au de făcut. ermiteți membrilor ec ipei să își de nească propriile sarcini și să completeze cu ușurință
procentul realizat pe ecare dintre ele pentru a raporta
statusul lor.

Platformă deschisă pentru integrări
pen
oferă posibilitatea de a integra SocrateRM
prin conectori cu alte soluții soft are sau R -uri.
SocrateRM este integrat cu Socrate R .

