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1. CUM SE DESFASOARA
UN PROCES DE OUTSOURCING?
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Activitatile de resurse umane sunt in cea mai mare parte activitati repetitive, consumatoare

de timp si de bugete, si nu aduc o valoare evidenta companiei. Cu toate acestea, sunt vitale

in desfasurarea activitatii unei companii. Prin reducerea activitatilor de rutina,

departamentele interne de HR se pot concentra asupra activitatilor cu adevarat

importante, care vizeaza cultura organizationala, competentele angajatilor, eficienta si

performanta lor in raport cu obiectivele strategice ale organizatiei, planificarea carierei etc.

Inainte sa decideti sa externalizati serviciile de resurse umane catre o agentie specializata

in acest domeniu, e recomandat sa parcurgeti cativa pasi. Pentru inceput, trebuie sa

realizati o analiza a nevoilor interne din cadrul companiei. Analiza interna va va ajuta sa

identificati zonele unde nevoile de business nu sunt acoperite. Apoi, daca aceasta analiza

interna va indica faptul ca aveti nevoie sa externalizati procesele de resurse umane,

urmeaza sa realizati o analiza a pietei companiilor specializate in astfel de procese.

Dupa o analiza amanuntita veti putea intelege care sunt furnizorii specializati, ce produse

va pot oferi si care anume se pliaza cel mai bine pe nevoile companiei voastre. Selectarea

furnizorului potrivit reprezinta o decizie importanta, iar responsabilitatea angajarii in

aceasta relatie profesionala este vitala pentru dezvoltarea companiei. O data cu

implementarea outsourcingului, va veti optimiza serviciile de HR, dar si activitatile

operationale.
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2. ANALIZA NEVOILOR
INTERNE

Pentru a identifica zonele care nu sunt acoperite in compania voastra, va recomandam sa

intocmiti o lista cu toate activitatile care privesc domeniul resurselor umane si sa bifati acele

activitati pe care le acoperiti, in prezent, dar si pe cele care lipsesc si care v-ar ajuta in

eficientizarea afacerii. De exemplu, puteti viza urmatoarele zone:

 Administrarea de personal (datele angajatilor – datele personale si de contact, istoricul si

datele contractuale, salariale si functiile ocupate pana in prezent, competente, calificari

etc.);

 Politicile de salarizare;

 Structurile organizatorice (centre de cost, departamente, puncte de lucru, functii,

clasificarea angajatilor etc.);

 Distributia cheltuielilor pe centre de cost (inregistrarea costurilor pentru un angajat pe

mai multe centre de cost in aceeasi luna de calcul);

 Colectarea pontajului si gestionarea datelor de pontaj (colectarea informatiilor

referitoare la timpul lucrat – orele normale de lucru, orele suplimentare, concediile de

odihna, concediile medicale, concediile fara plata, evenimentele speciale, delegatiile,

bonusurile, retinerile etc., machetele de pontaj, aplicatiile care proceseaza datele

transmise de la terminalele de pontaj);

Analiza nevoilor interne din cadrul companiei va ajuta sa identificati zonele unde nevoile de

business nu sunt acoperite. Managementul companiei, impreuna cu departamentul intern de

resurse umane, ar trebui sa identifice toate procesele de HR care sunt acoperite la momentul

respectiv, dar mai ales serviciile care lipsesc sau care ar putea fi imbunatatite prin

intermediul outsourcingului.

O analiza corecta a nevoilor va ajuta in selectia unui furnizor extern care sa rezoneze perfect

cu activitatea si operatiunile companiei voastre.
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 Adaugarea unor elemente de calcul (introducerea unor elemente de calcul care sa

contribuie la scutirea de impozituri, de exemplu – pentru programatori, persoane cu

handicap, plafonul pentru contributiile la pensiile facultative, contributiile catre sindicate

etc.);

 Plata electronica a salariilor si a taxelor (importul de fisiere electronice pentru plata

salariilor si a taxelor);

 Declaratii (exemplu – Declaratia 112);

 Integrarile cu Revisal;

 Rapoarte (generarea unor rapoarte automate, in functie de anumiti factori);

 Securitatea datelor (sisteme de acordare a drepturilor catre angajator si angajati, pe

criterii legate de functionalitate si securitate);

 Fluturasii de salariu (existenta unor fluturasi digitali care sa fie transmisi angajatilor pe

e-mail, sub forma unor fisiere parolate);

 Procesele de recrutare (colectarea cerintelor de recrutare de la manageri, publicarea

posturilor vacante in mediul online, primirea CV-urilor in format electronic, intocmirea

unor baze de date cu potentialii candidati, programarea interviurilor, obtinerea feedback-

ului din partea managerilor implicati in recrutare etc.);

 Procesele de training (urmarirea procesului de invatare, dezvoltare personala conform

obiectivelor stabilite impreuna cu angajatii, evidenta furnizorilor de training, a datelor lor

de contact, generarea unor rezervari prin e-mail, invitatii, formulare de evaluare si alerte

etc.);

 Evaluarea performantelor angajatilor (crearea unor evaluari standardizate si furnizarea

lor catre angajati, acordarea unor punctaje pe baza competentelor, a obiectivelor

stabilite, urmarirea evolutiei in raport cu obiectivele stabilite si pastrarea unei evidente

permanente a reusitelor si a zonelor ce trebuie dezvoltate);

 Portalul angajatilor (pagini dedicate angajatilor unde acestia sa-si vizualizeze datele

salariale, sa editeze informatii, sa trimita solicitari – exemplu: cereri de concediu, pagini

dedicate managerilor prin intermediul carora acestia sa acceseze rapoarte si sa aprobe

cereri etc.).
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Alegerea celui mai bun furnizor de servicii din multitudinea de companii existente in domeniul

resurse umane este, cu siguranta, o sarcina dificila, careia trebuie sa ii acordati atentia

cuvenita. O analiza atenta, corecta si dedicata a celor mai importanti jucatori prezenti pe

piata va va ajuta sa realizati un clasament scurt al acelor furnizori care se potrivesc cel mai

bine nevoilor companiei voastre.

Dincolo de produsele si serviciile pe care acestia le ofera clientilor sai, e bine sa cautati si sa

analizati ofertele acelor companii care au experienta in HR, care au dovedit o buna

cunoastere a modelelor de business din industrie si care va pot oferi servicii flexibile.

Dupa ce ati realizat un clasament scurt al celor mai potriviti furnizori de servicii, cautati si

cereti recomandari despre acestia clientilor care au lucrat cu ei, cititi review-uri si comentarii

despre serviciile oferite pe retele de socializare, forumuri sau alte platforme din industrie.

Ceea ce spun clientii despre ei poate fi de ajutor in decizia voastra de colaborare, deoarece

demonstreaza intr-o anumita masura calitatea colaborarilor pe care le stabilesc. In

majoritatea cazurilor, clientii multumiti recomanda mai departe furnizorii cu care

colaboreaza, iar astfel de actiuni sunt foarte utile potentialilor colaboratori.

3. ANALIZA PIETEI
(A FURNIZORILOR)

Dupa trierea listei scurte si analiza detaliata a serviciilor/produselor oferite de furnizori, va

revine sarcina de a desemna cel mai potrivit furnizori pentru externalizarea proceselor de HR.

4. SELECTAREA FURNIZORULUI
POTRIVIT
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Indiferent de dimensiunea companiei voastre, de numarul de angajati, de activitatea pe care

o desfasurati si de obiectivele voastre de business din prezent, va sfatuim sa acordati

importanta urmatoarelor criterii in alegerea companiei de outsourcing:

 Sa aiba experienta notabila pe piata;

 Sa va ofere servicii si produse (aplicatii, platforme etc.) flexibile, cat mai potrivite

nevoilor companiei;

 Sa contactati furnizorul asupra caruia va decideti si sa fiti siguri ca intelege foarte bine

modelul vostru de business, toate detaliile de practica privind salarizarea, administrarea

si managementul personalului, pentru a anticipa situatii si a propune solutii adaptate

nevoilor voastre;

 Sa testati in prealabil, fixand o perioada de proba, produsele (aplicatiile) agentiei externe,

convingandu-va de utilitatea lor, usurinta utilizarii, eventual propunand imbunatatiri

(daca este nevoie) etc.;

 Sa fiti siguri ca pretul serviciilor externalizate este unul justificat in raport cu volumul de

munca depus si rezultatele obtinute de pe urma acestei colaborari;

 Dupa ce va hotarati si alegeti cel mai potrivit furnizor extern, va trebui sa puneti la

dispozitia lui toate datele si informatiile necesare – referitoare la timpul lucrat, bonusuri,

beneficii etc., iar furnizorul va va transmite ulterior anumite livrabile – un centralizator,

diverse rapoarte etc.

5. RESPONSABILITATEA
FURNIZORULUI DE SERVICII

O companie cu expertiza in domeniul resurselor umane, cu experienta in lucrul cu volume

mari de munca, in industrii si pe modele diverse de business, va va ajuta cu cele mai bune

solutii si sfaturi pentru deciziile afacerii voastre.
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De asemenea, erorile in procesare sau de interpretare a unor situatii delicate de munca sau

legislatie, ce pot aparea in absenta personalului bine specializat, vor fi eliminate prin

transferul riscurilor catre acest furnizor extern. Veti evita astfel posibile amenzi sau litigii si

va veti putea concentra pe aspectele cheie ale business-ului, pe dezvoltarea unor strategii

care sa aduca plusvaloare companiei.

Trebuie doar sa va asigurati ca alegerea furnizorului este cea mai potrivita, ca acesta din

urma corespunde nevoilor companiei voastre, ca intelege foarte bine modelul de afaceri si

obiectivele firmei si ca va livreaza, in final, serviciile necesare in vederea concentrarii pe alte

procese importante din HR.

De altfel, mentinerea unei colaborari benefice cu furnizorul extern consta intr-un dialog

deschis, transparent si corect, in furnizarea cu sinceritate si promptitudine a informatiilor

solicitate in vederea mentinerii unei relatii castigatoare pentru ambele parti.

6. IMPLEMENTAREA 

OUTSOURCINGULUI

Expertii in HR sustin ca fiecare minut petrecut in activitati de back-office este un castig

pentru concurenta si un avantaj pentru competitori. Exista multe costuri care nu sunt

preconizate initial sau care apar atunci cand serviciile nu sunt livrate cu garantie, iar

colaborarea cu experti in anumite domenii poate degreva companiile de anumite sarcini si

functii care nu sunt strategice.

De altfel, pe langa eficientizarea proceselor si reducerea timpului dedicat activitatilor de

suport, firmele de outsourcing sunt cautate si pentru mentinerea confidentialitatii salariilor

sau pentru asigurarea functionarii in permanenta a retelei de IT si dezvoltarea unor aplicatii

software.
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Dezvoltarea in interiorul companiei unor produse software pentru digitalizarea proceselor

de HR, de exemplu, nu s-a dovedit a fi o solutie castigatoare, sustin la unison managerii de

resurse umane si managerii companiilor de consultanta in domeniu. Asta, deoarece alinierea

la noile tehnologii este costisitoare si necesita o actualizare constanta a informatiilor care

apar.

Externalizarea unor servicii in care compania voastra nu are competente foarte dezvoltate

este, in majoritatea cazurilor, mult mai accesibila decat realizarea lor interna.

O data cu outsourcingul proceselor de HR catre un furnizor specializat in acest domeniu, nu

va mai ramane decat sa urmariti efectele acestei colaborari, sa imbunatatiti (daca este

cazul) serviciile si produsele puse la dispozitie, si sa masurati rezultatele reflectate in

activitatea companiei voastre.

Pentru a va face o impresie corecta, va trebui sa acordati un timp de minimum 3-6 luni,

pentru procesele mai complexe care vizeaza compania.

In cazul in care obiectivele voastre de business nu sunt inca atinse sau nu se indreapta spre

directia dorita, iar externalizarea serviciilor nu v-a ajutat foarte mult in dezvoltare,

comunicati acest lucru furnizorului, iar daca lucrurile nu pot fi imbunatatite, nu ezitati sa

schimbati agentia, indreptandu-va spre o alta companie, mai pregatita din acest punct de

vedere.

7. OPTIMIZAREA

PROCESELOR DE HR
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Acest ghid este realizat de Romanian Software, unul dintre liderii

pietei romanesti de solutii software dedicate resurselor umane.

Solutia noastra, www.colorful.hr, este o solutie inovatoare de HR

care optimizeaza rapid toate procesele cheie din cadrul unei

companii: salarizare si administrare de personal, pontaj, recrutare si

selectie, managementul performantei, instruirea angajatilor si

managementul documentelor. Oferim clientilor nostri si servicii

complete de externalizare salarizare si administrare de personal,

precum si servicii de recrutare si leasing de personal.

Romanian Software ofera gratuit tuturor cetatenilor portalul

www.calculatorvenituri.ro, ce are la baza un calculator avansat de

salarii. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi descarcata

gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store.
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