Romrecycling recomandă dp-Payroll
pentru calitate și flexibilitate
Client:
Despre Romrecycling
Romrecycling este o companie specializată în colectarea și
reutilizarea deșeurilor feroase și neferoase din România.
Industria: Reciclare
Romrecycling este subsidiară a grupului multinațional Ecore
și deține o rețea de colectare constituită din 8 unități.

Țara: România
Soluția: dp-Payroll
Începuturile parteneriatului nostru

În anul 2006, Romrecycling decide internalizarea procesului de salarizare și achiziția unei soluții
software dedicate. În decizia de achiziționare a soluției dp-Payroll au jucat un rol important „calitatea
soluției în comparație cu celelalte oferte de pe piață” – Daniela Marcu, HR Manager, Romrecycling.

Descrierea soluției implementate

„Soluția dp-Payroll ne permite să

configurăm, extrem de rapid și
ușor, orice rapoarte sau situații de
care avem nevoie.”
Daniela Marcu

Soluția software dp-Payroll a fost configurată astfel încât să
asigure următoarele funcționalități:
-

HR Manager

-

Romrecycling

-

-

colectarea datelor și calculul salariilor în RON și/sau
valută, pornind de la valori nete și/sau brute;
istoricul calculelor salariale, generarea statelor de plată și
a fluturașilor;
administrare de personal: evidența datelor angajaților și a
persoanelor aflate în întreținere;
plata salariilor angajaților prin bancă, generând fișierele în
formatele solicitate de bănci;
recalculul salariilor pentru lunile anterioare și generarea
statelor de plată modificate, a fluturașilor, declarațiilor,
centralizatoarelor, notelor contabile etc.
raportări standard și personalizate conform necesităților
companiei.

Beneficii
 Actualizarea la timp a
aplicației cu modificările
legislative.
 Ușurință în configurarea și
elaborarea rapoartelor și a
documentelor pentru angajați.
 Răspuns prompt la solicitările
de suport tehnic și legislativ.

După mai mult de 7 ani de la implementarea soluției dpPayroll, utilizatorii Romrecycling o apreciază “în primul rând,
pentru calitate, pentru promptitudinea serviciilor și a
informărilor, pentru actualizările programului și pentru
flexibilitate. Programul ne permite să configurăm orice fel de
rapoarte și situații de care avem nevoie. Spre deosebire de
alte programe, în dp-Payroll se pot redacta foarte ușor și
rapid toate documentele solicitate frecvent de angajați,
precum: adeverințe de vechime, de salarii sau adeverințele
care acum înlocuiesc fișele fiscale. Personal, nu mi s-a
întâmplat ca programul să nu-mi poată oferi rapoartele
necesare sau să nu-mi dea rezultate corecte pe orice situații,
inclusiv pe concedii”, a adăugat Daniela Marcu, HR Manager.
De asemenea, departamentul de HR al Romrecycling
beneficiază de servicii de training si suport asociate. Astfel,
atunci când persoana care opera în aplicație a devenit
indisponibilă pentru o perioadă, înlocuitorul a beneficiat din
partea specialiștilor de training la sediul companiei, iar
activitatea s-a putut desfășura normal, fără sincope.

Avantajele utilizării soluției de salarizare dp-Payroll
„Serviciile de suport oferite de

sunt ireproșabile, în sensul că nu a
existat vreo solicitare adresată
departamentului de suport, care
să nu fie rezolvată în cel mai scurt
timp.”
Daniela Marcu
HR Manager
Romrecycling






Modificările legislative sunt transmise sub formă de
informări și sunt implementate în timp util în aplicație.
Soluția poate fi configurată cu ușurintă de către
utilizatori, fără suport din partea departamentului IT,
pentru a genera orice rapoarte sau situații în baza
datelor introduse în sistem.
Serviciile de training, suport tehnic și legislativ sunt
asigurate de o echipă de specialiști.

