Romanian Software lanseaza versiunea in Cloud a platformei de salarizare si
administrare a resurselor umane, colorful.hr, pentru a veni in sprijinul IMM-urilor
Romanian Software, unul dintre liderii pietei romanesti de solutii software dedicate resurselor
umane, a lansat in Cloud platforma colorful.hr. Platforma este specializata in salarizarea, recrutarea
si administrarea resurselor umane si vine in sprijinul companiilor mici si mijlocii, care doresc sa isi
automatizeze o parte din activitatile aferente departamentelor de HR.
“Mai multe studii recente ne arata ca antreprenorii, managerii si specialistii in resurse umane au
ajuns sa petreaca prea mult timp pentru a rezolva procesele administrative, cum ar fi salarizarea si
administrarea de personal, si au prea putin timp disponibil pentru angajati si pentru problemele lor.
Sunt statistici care spun ca, de exemplu, activitatile de salarizare si administrare de personal ocupa
aproximativ 35% din munca unui intreg departament de resurse umane. Tocmai de aceea, am
dezvoltat o platforma de HR in Cloud care sa fie capabila sa efientizeze toate activitatile cheie din
HR, cum ar fi calculul salariilor, pontajul, administrarea de personal sau managementul
documentelor,” a declarat Victor Dragomirescu, directorul general al Romanian Software.
”Exista, de asemenea, statistici care ne arata ca la nivel international pana la 8% din fondul total
de salarii al unei companii poate ajunge sa fie irosit, din cauza erorilor umane inerente in procesul
de calcul si plata a salariilor si bonificatiilor. Oamenii sunt platiti suplimentar in mod eronat
pentru munci pe care nu le-au prestat si, mai departe, sunt platite impozite catre stat pentru ore
care au fost calculate incorect. Platforma colorful.hr ajuta companiile sa evite toate aceste
probleme, pentru ca softul calculeaza salariile si taxele automat si fara erori”, a mai spus Victor
Dragomirescu.
Platforma in Cloud le ofera utilizatorilor acces la cinci aplicatii esentiale oricarui departament de
HR: salarizare, pontaj electronic, administrare de personal, managementul documentelor de HR si
spatiul personal al angajatului. In plus, platforma genereaza rapoarte complexe, care usureaza
procesul de luare a deciziilor strategice din companii.
O noutate pentru Romania este faptul ca platforma colorful.hr le permite companiilor importul
automat de informatii din Revisal si din declaratia 112 si, in acelasi timp, transmite automat
modicarile din Revisal catre ITM.
“Am gandit aceasta functionalitate indispensabila, credem noi, pentru a degreva oamenii de HR de
o activitate repetitiva si stresanta. Platforma colorful.hr ofera optiunea de activare a Revisal-ului
pe pilot automat, prin care softul transmite in mod automat catre ITM toate modificarile facute in
contractele de munca. Poate fi stabilita pana si ora la care se doreste transmiterea informatiilor
catre ITM, dupa care softul isi face treaba singur, fara a mai fi nevoie de vreo interventie umana”, a
adaugat directorul general al Romanian Software.
Platforma a fost lansata in versiunea sa in Cloud dupa o perioada de dezvoltare de peste trei ani.
Companiile interesate pot sa testeze in mod gratuit platforma in Cloud, timp de 30 de zile,
prin accesarea site-ului www.colorful.hr pentru crearea unui cont gratuit.
Aplicatiile in Cloud sunt preferate in general de companiile mici si mijlocii, pentru ca sunt
avantajoase din punct de vedere financiar. Reducerea de costuri este semnificativa pentru ca

organizatiile nu mai sunt nevoite sa investeasca in servere, in securitatea si mentenanta sistemelor
informatice, toate aceste detalii fiind in responsabilitatea administratorului platformei software.
Platforma colorful.hr este disponibila de acum atat in varianta Cloud, accesibila online, cat si in
varianta on-premise, caz in care se instaleaza pe serverele organizatiilor. Platforma colorful.hr este
adaptata si permanent actualizata in conformitate cu legislatia din Romania.
Despre Romanian Software
Romanian Software este unul dintre liderii pietei romanesti de solutii software dedicate resurselor
umane. Compania are la ora actuala prin intermediul colorful.hr aproximativ 600 clienti si circa 140
angajati si colaboratori, administrand datele a peste 120.000 de salariati din Romania. Printre
clientii sai se numara firme si institutii de renume precum: Amrest (Starbucks), Altex, Universitatea
Bucuresti, Nuclearelectrica sau Alro Slatina. In plus, compania ofera servicii de externalizare a
proceselor de HR, consultanta legislativa, recrutare si leasing de personal, precum si traininguri
acreditate de formare a specialistilor in resurse umane.
Compania a dezvoltat si administreaza si platforma gratuita CalculatorVenituri.ro. Este vorba despre
un calculator gratuit de salarii, care faciliteaza calculatii rapide de la brut la net si de la net la brut
pentru venituri din salarii, inclusiv deduceri personale sau alte beneficii cu facilitate fiscala,
mandate de director, administrator, conventii civile, drepturi de autor si PFA. Calculatorul de
venituri este disponibil online pe www.calculatorvenituri.ro, iar aplicatia CalculatorVenituri.ro
poate fi descarcata gratuit din Google Play si Apple Store.

