Soluția dp-Pyaroll asigură administrarea corectă
și eficientă a calculului salarial
Client:

Despre Euromedia
Euromedia este unul din liderii pieței de publicitate
outdoor din România și parte a grupului EPAMEDIA.
Cu peste opt decenii de experiență pe piață și
deschizătoare de drumuri în dezvoltarea publicității în
spațiul public din Europa Centrală și de Est, compania
EPAMEDIA este lider de piață în majoritatea țărilor în care
este prezentă.

Industria: Media
Țara: România
Soluția: dp-Payroll

Începuturile parteneriatului nostru
Euromedia a decis automatizarea procesului de salarizare din cadrul companiei în anul 2001, prin
achiziționarea soluției dp-Payroll. S-a dorit astfel eficientizarea activităților de calcul salarial și
reducerea volumului de muncă pentru membrii departamentului de resurse umane.
Descrierea soluției implementate

„Recomand soluția dp-Payroll

pentru ușurința cu care se
operează în aplicație, pentru
diversitatea informațiilor pe care
le putem obține din interogări și
pentru acuratețea datelor pe care
le generează.”
Melania Sârbu
Administrator personal salarizare
Euromedia

Euromedia a ales implementarea acelor module din
aplicație, care asigură activitățile de calcul salarial standard
și non-standard (calculul salariilor în RON și/sau valută,
pornind de la valori nete și/sau brute), precum și cele de
raportare.
Melania Sârbu, Administrator personal-salarizare la
Euromedia, apreciază aplicația pentru modul logic și intuitiv
în care este structurată, precum și pentru ușurința cu care
chiar și un nou utilizator o poate deprinde în cel mai scurt
timp. „Au fost situații în care a trebuit să opereze în sistem
colegi nefamiliarizați cu aplicația. Datorită faptului că
aplicația este foarte intuitivă, a fost suficient să le dau
câteva instrucțiuni prin telefon și s-au descurcat foarte
bine.” Un alt avantaj al soluției dp-Payroll este faptul că
oferă siguranță în privința corectitudinii datelor și a
rapoartelor generate. „Verific din inerție și prin sondaj
pontajele sau statele de plată, pentru a mă asigura, mai

ales în cazul concediilor medicale, că am introdus datele
corecte, dar mă pot baza cu încredere pe sistem”.

„Sistemul este excelent structurat

și organizat, iar dacă efectuezi
toate actualizările necesare, poți
fi sigur că îți oferă întotdeauna
date corecte.”

Departamentul de resurse umane al companiei consideră
extrem de utile informările trimise privind modificările
legislative și faptul că aplicația este mereu la zi cu ultimele
prevederi în domeniu. „Suntem foarte mulțumiți de
flexibilitatea aplicației, dar și a echipei, în ceea ce privește
configurarea soluției conform cu cerințele și perspectiva
noastră asupra diferitelor prevederi legislative nou
apărute”, a adăugat Melania Sârbu.

Melania Sârbu
Administrator personal salarizare
Euromedia

Avantajele utilizării soluției de salarizare dp-Payroll
 Siguranță privind corectitudinea datelor și a
rapoartelor generate.
 Multitudinea și diversitatea de rapoarte și informații
ce pot fi obținute prin interogări în baza datelor
introduse în sistem.
 Ușurință în configurarea și elaborarea rapoartelor și a
documentelor pentru angajați.

