
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 până la facturare.
Alocați și utilizați resursele eficient și productiv. Creșteți profitabilitatea și
calitatea proiectelor.

Într-un mediu dinamic, în care nevoile clienților dumneavoastră sunt într-o continuă schimbare,
livrarea proiectelor la timp, menținându-le profitabile este o adevărată provocare. O puteți depăși
cu ușurință cu ajutorul soluției SocrateRM, cel mai bun instrument cu care puteți aloca resursele
pe proiecte, astfel încât să nu pierdeți timp și bani.

Lean Resource Management
pentru echipe dinamice și performanțe remarcabile
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Notificări în timp real în aplicație și pe email
Sunteți notificat instantaneu când un membru al echi-
pei solicită zile libere, când proiectele sunt pe cale să
expire sau când o sarcină a fost îndeplinită. Vedeți alo-
carea echipei pentru săptămâna următoare, și asigu-
rați-vă că toate resursele sunt alocate 100%.

Managementul sarcinilor
Planificați și gestionați sarcinile pe proiect. Atribuiți-le
membrilor echipei, astfel încât să știe întotdeauna ce
au de făcut. Permiteți membrilor echipei să își defi-
nească propriile sarcini și să completeze cu ușurință
procentul realizat pe fiecare dintre ele, pentru a raporta
statusul lor.

Platformă deschisă pentru integrări
Open API oferă posibilitatea de a integra SocrateRM,
prin conectori, cu alte soluții software sau ERP-uri.
SocrateRM este integrat cu SocrateERP.

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.Toate informațiile legate de un proiect se găsesc
într-un singur loc.

Planificare financiară a proiectului
De la suma care trebuie facturată clienților, zilele
planificate pentru realizarea proiectului, cheltuielile
suplimentare, până la marja pe proiect și programarea
facturării, toate acestea se pot planifica în detaliu
pentru a maximiza profitabilitatea pe proiect.

Bugetarea resurselor
Stabiliți bugetul anual al resurselor și împărțiți-l pe
proiecte, menținând eficacitatea organizației (OHE).
Alocați-vă resursele în funcție de bugetul planificat și
urmăriți în timp real cât s-a consumat din buget.
Mențineți resursele profitabile.

Experiență personalizată în funcție de rolul
fiecărui utilizator
Managerii de departamente, managerii de proiect,
membrii echipei sau clienții joacă fiecare un rol diferit
în organizație și au drepturi de acces diferite. Fiecare
utilizator are acces la informațiile și funcționalitățile
necesare pentru a-și îndeplini obiectivele.

Minimizați pierderile prin alocare optimă.
Atât din perspectiva resurselor, cât și din cea a
proiectului.
Asigurați-vă că resursele sunt alocate 100%. Evitați supra-
încărcarea acestora, dar și subalocarea lor. Folosiți echipa
la capacitate maximă.

Raportare fără efort a pontajelor și cheltuielilor
Fără micro-management. Echipa dumneavoastră va salva
timp prețios cu completarea orelor prestate pe proiect și
a cheltuielilor.

Raportare și analiză în timp real pentru
îmbunătățire continuă
Imagine de ansamblu, pentru a vedea dintr-o privire sta-
tusul proiectelor. Mai puțin timp investit în controlul proiec-
telor și resurselor, cu ajutorul notificărilor inteligente.


