
1C: SALARIILE ȘI 
MANAGEMENTUL 
RESURSELOR UMANE 8

Ul�mul release de la compania 1C

Oportunități ample pentru managementul proceselor de recrutare 

și ges�une a personalului (posturi vacante, instruire și formare, 

evaluarea performanței, planuri de dezvoltare personală, etc.)

Evidența reglementată a personalului (dosare personale, angajare, 

transferuri, concedieri, evidenta militara, etc.)

Instrumente flexibile de configurare și managementul �mpului de 

lucru a angajaților (schimburi de noapte, ore suplimentare, condiții 

speciale, etc.)

Diverse algoritme de calcul a retribuirii muncii (salariu fix, pe �mp 

de lucru, pe volum, KPI, beneficii, și altele)

Protecția muncii (instructaje, accidente, condiții de muncă speciale, 

și altele)

Soluție implementată în sectorul Automo�ve în Moldova

VERSIUNEA AUTOMOTIVE



AVANTAJE ȘI CARACTERISTICI ALE SOLUȚIEI
„1C: Salariile și Managementul Resurselor Umane 8” este creat pe o pla�ormă tehnologică de nouă generație „1C: 
Întreprindere 8”, care oferă un grad înalt de flexibilitate și personalizare, scalabilitate, performanță și ergonomie a soluțiilor.

FLEXIBILITATEA ȘI PERSONALIZAREA
Configurația �pică „Salariile și managementul resurselor 
umane” realizează schemele generale de calculare a salariilor 
și management al resurselor umane și poate fi folosită în 
majoritatea companiilor cu autoges�une. Pentru a reflecta 
specificul unei anumite companii, configurația �pică poate fi 
modificată u�lizând modul „Configurator”, care prevede:
• realizarea oricăror algoritmi pentru calcularea suplimentelor 
și deducerilor, u�lizând limba încorporată;
• organizarea oricăror directoare și documente cu structură 
arbitrară;
• personalizarea aspectului formularelor pentru introducerea 
informațiilor;
• posibilitatea de a vizualiza informații sub forma diferitor 
diagrame;
• posibilități largi de creare a formularelor �părite pentru 
documente și rapoarte;
• schimbarea rapidă a configurației, u�lizând instrumente de 
dezvoltare vizuale.

SCALABILITATEA
• versiune pentru un singur u�lizator, pentru companii mici 
sau pentru uz personal;
• versiune sub formă de fișier pentru operarea de către mai 
mulți u�lizatori, ceea ce facilitează instalarea și operarea;
• versiune client-server de lucru bazată pe o arhitectură pe trei 
nivele, care asigură stocarea în siguranță și prelucrarea 
eficientă a datelor, cu operarea simultană de către un număr 
mare de u�lizatori.

INTERFAȚĂ PENTRU UTILIZATOR ERGONOMICĂ
Noul design modern al interfeței asigură ușurința în învățare 
pentru începători și viteză înaltă pentru u�lizatorii avansați:
• accelerarea semnifica�vă a introducerii în masă a 
informațiilor, datorită funcției „introducere pe rând” și u�lizării 
eficiente a tastaturii;
• instrumente comode pentru lucrul cu liste dinamice mari, 
controlul vizibilității și ordinii coloanelor, configurarea selecției 
și sortării;
• u�lizarea maximă a spațiului disponibil pe ecran pentru 
afișarea informațiilor.

ADMINISTRAREA
Sistemul oferă instrumente comode pentru administrare:
• setarea drepturilor de acces ale u�lizatorilor pe baza 
mecanismului de rol, determinarea componenței meniurilor, 
panourilor de comandă și a limbii de u�lizare;
• jurnal al acțiunilor u�lizatorilor și al evenimentelor de 
sistem;
• posibilitate de a încărca și descărca baze de date;
• mijloace de instalare și actualizare a pla�ormei și a 
aplicațiilor.

INTEGRAREA APLICAȚIILOR
„1C: Salariile și managementul resurselor umane” include 
modurile de schimb de date cu programele sistemului „1C: 
Întreprindere” și conține diverse mijloace de interacțiune cu 
alte programe:
• posibilitatea de a importa și de a exporta informații în 
format XML permite schimbul de date cu aproape orice 
program;
• mijloace de schimb de date cu configurația „Contabilitatea 
întreprinderii” pentru „1C:Întreprindere 8” – transferul de 
date despre elementele de evidență anali�că (capitole de 
cheltuieli, contractori, șan�ere de construcții, etc.), în baza 
de date „Salariile și managementul resurselor umane” și 
transferul datelor privind reflectarea salariului calculat în 
contabilitatea reglementată în baza de informații 
„Contabilitatea întreprinderii”;
• mijloace pentru importul datelor privind valorile curente 
ale indicatorilor de performanță (CPI) ai lucrătorilor din 
configurația „Managementul comerțului” pentru 
1C:Întreprindere 8.

În programul „1C: Salariile și managementul resurselor 
umane 8”, începând cu versiunea 3.0, este prevăzută 
posibilitatea sincronizării datelor cu programul „1C: 
Contabilitate 8” versiunea 3.0. Sincronizarea are loc 
automat, în conformitate cu regulile specificate, și asigură 
corespunderea informațiilor în programe. Puteți configura 
schimbul de date cu alte aplicații, u�lizând diferite 
tehnologii de schimb.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Configurația „1C: Salariile și managementul resurselor 
umane 8”, u�lizată împreună cu versiunea pla�ormei 
tehnologice 1C:Întreprindere 8, oferă protecția necesară 
datelor personale. Programul prevede posibilitatea de 
înregistrare a unui șir de evenimente, în special a accesului și 
refuzului accesului la datele cu caracter personal.

ASISTENȚA METODICĂ
Toți u�lizatorii produselor „1C:Întreprindere 8” beneficiază 
de asistență complexă din partea companiei 1C și a 
partenerilor săi, în cadrul căreia au loc:
• Actualizarea opera�vă on-line a formularelor de raportare 
și a programelor „1C”, precum și servicii de actualizare;
• Accesul la materiale metodologice unice și consultări care 
ajută în lucrul cu programele „1C”, folosind toate 
posibilitățile;
• Consultări privind lucrul în programele „1C”;
• Consultări ale auditorilor companiei „1C” privind evidența 
contabilă, fiscală și de personal.
Asistența este furnizată în cadrul contractului 1C:AIT 
(its.1c.ru/about).


