
 

 

Romanian Software lanseaza IRIS, asistentul de HR care usureaza 

interactiunea companiei cu angajatii care lucreaza de acasa 

 

Romanian Software, unul dintre liderii pietei din Romania in dezvoltarea si implementarea de 

solutii software pentru departamentul de resurse umane, a lansat asistentul virtual IRIS, care 

automatizeaza munca specialistilor HR si imbunatateste experienta angajatilor. Aplicatia este 

una de tip chatbot, avand la baza inteligenta artificiala in cloud, care ii permite sa invete, sa se 

dezvolte si se adapteze nevoilor specifice ale fiecarei companii. 

Lansarea aplicatiei IRIS vine in continuarea misiunii companiei Romanian Software de a dezvolta 

aplicatii care sa preia munca administrativa si repetitiva a expertilor HR si care transforma spatiul 

de lucru intr-unul placut pentru angajati. Conceputa ca un asistent personal, IRIS ajuta specialistii 

de HR sa-si creasca eficienta si productivitatea, iar pe angajati sa devina autonomi, indiferent ca 

lucreaza de acasa sau de la birou. 

“Inovatiile tehnologice au deja un impact pozitiv asupra modului in care functioneaza business-

urile, iar departamentul de resurse umane nu ar trebui sa faca exceptie. HR-ul si-a depasit demult 

conditia de centru administrativ, devenind un pilon strategic in orice companie de succes. In 

aceste conditii, automatizarea proceselor este esentiala, pentru a permite specialistilor sa se 

concentreze pe crearea unui mediu mai placut de lucru pentru angajati. Noi sustinem companiile 

aducand acum in echipa lor de HR un asistent virtual care lucreaza non stop, este disponibil de 

oriunde si care poate prelua mare parte din taskurile administrative”, a declarat Victor 

Dragomirescu, CEO Romanian Software. 

IRIS este o aplicatie flexibila care poate fi antrenata sa automatizeze diferite procese de resurse 

umane, in functie de nevoile companiilor. Cu ajutorul asistentului virtual IRIS, angajatii pot solicita 

fluturasul de salariu, isi pot verifica zilele de concediu efectuate sau ramase, pot depune sau 

anula cereri de concediu sau isi pot face singuri pontajul. Mai mult decat atat, IRIS are capacitatea 

de a raspunde atat in limba romana, cat si in limba engleza, facand mult mai simpla si eficienta 

comunicarea cu utilizatorii. 

“Rolul unui chatbot pentru HR este sa preia de pe umerii expertilor in resurse umane task-urile 

administrative si birocratia stufoasa care le ingreuneaza activitatea, astfel incat acestia sa se 

poata concentra pe proiecte strategice complexe. In cazul salariatilor, acestia obtin rapid 

informatiile de care au nevoie – fluturasul de salariu, situatia zilelor de concediu sau isi pot face 

singuri check in-ul si check out-ul. Cu ajutorul asistentului virtual, companiile reusesc sa-si 

indeplineasca aceste obiective, dar si sa devina mai eficiente si sa isi reduca costurile cu 

departamentul de HR”, a adaugat Victor Dragomirescu. 



 

Romanian Software investeste permanent in inovatie, iar pentru dezvoltarea chatbot-ului IRIS a 

fost folosita tehnologia de ultima generatie low code, care implica mai putina programare 

manuala, acest lucru insemnand procese mai rapide si agile, dar si o experienta mai buna in 

interactiunea clientilor cu aplicatia. 

Companiile isi fac deja strategii pentru a iesi din situatia creata de pandemia de COVID-19 si 

pregatesc tranzitia spre un loc de munca in care interactiunea fata in fata sa nu mai fie necesara.  

In acest context, tehnologia le vine in ajutor atat angajatilor, care nu mai depind de prezenta 

fizica la birou, dar si angajatorilor, care pot oferi un mediu de lucru placut si motivant pentru 

angajati, avand in acelasi timp control deplin asupra proceselor.  

Despre Romanian Software 

Romanian Software este unul dintre liderii pietei romanesti de solutii software dedicate 

resurselor umane. Printre clientii sai se numara firme si institutii de renume precum: Amrest 

(Starbucks), Altex, Universitatea Bucuresti, Nuclearelectrica si Alro Slatina. Romanian Software 

ofera si 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 de 

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 calculatorvenituri.ro.   

 


