
Experiență personalizată în funcție de rolul fiecărui utilizator.
Directori | Manageri de departamente | Manageri de proiect | Membrii echipei | Clienți

Livrarea proiectelor la timp, menținându-le
profitabile, este o adevărată provocare?

SocrateRM este instrumentul ideal cu care poți
aloca optim resursele pe proiecte astfel încât să
nu pierzi timp și bani.

Manageri de
departamente &
Manageri de
proiect

Urmărește întregul proiect de la lansare până la facturare. Alocă optim resursele
pe proiecte astfel încât să crești eficiența, profitabilitatea și calitatea.

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.

rm.socratecloud.com

Soluție completă pentru managementul
resurselor și al proiectelor!

Decizii de afaceri mai bune și mai rapide, pe
baza unei vizibilități complete pe fiecare etapă
de proiect, gestionare mai bună a proceselor și
acces la rapoarte în timp real.

Identifică mai rapid oportunitățile!

Directori
Vizibilitate asupra
profitabilității

Minimizează pierderile Fără micro-management Mai puțin timp investit

Alocare optimă a
RESURSELOR

Facturare
EFICIENTĂ

Analiză de performanță în
TIMP REAL

Comunicare în
ECHIPĂ

Pontaj pe baza
ALOCĂRILOR

Bugetare
INTEGRATĂ



Membrii
echipei

Permite membrilor echipei:

! Să-și definească propriile sarcini

! Să completeze cu ușurință procentul
realizat

! Să raporteze statusul pe sarcini

! Să urmărească informațiile despre proiect
într-un singur loc

! Să raporteze cu ușurință orele efectuate pe
proiect

! Să raporteze cheltuielile suplimentare

! Să fie notificați în timp real cu privire la
sarcini, alocări, minute pentru ședință,
aprobări de concediu etc.

Clienți

Permite clienților:

! Să urmărească informațiile despre proiect
într-un singur loc

! Să fie notificați în timp real cu privire la
minute de ședință

! Să comunice constant cu echipa

! Să urmărească statusul facturilor
(planificate, facturate, plătite)

Mai multă vizibilitate. Productivitate
crescută. Profit mai mare.
Timp câștigat.

Planificare financiară a proiectului

Maximizează profitabilitatea pe proiect prin
planificare în detaliu!

Notificări în timp real

Vezi alocarea echipei și ești notificat
instantaneu în aplicație și prin email!

Bugetare resurse

Alocă resursele în funcție de bugetul
planificat și menține profitabilitatea!

Comunicare eficientă
Transparență și vizibilitate

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

BITSoftware este o companie de tehnologie
care are în portofoliu soluţii de business
inovative, peste 300 de clienţi, companii
medii și mari și proiecte în peste 70 de ţări.

BIT SOFTWARE SRL România
Str. Rozelor nr. 1 Brașov - 500381
Tel: +40 368 412120
Email: office@bitsoftware.ro

rm.socratecloud.com
bitsoftware.eu

Programează un demo gratuit pentru a
vedea cum funcționează SocrateRM!


