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NTT DATA Romania utilizează tehnologia informației pentru a crea noi paradigme și valori și pentru a contribui 

la o societate mai bogată și mai armonioasă.

Compania susține clienții în transformarea lor digitală printr-un portofoliu vast  de servicii de consultanță, 

aplicații, infrastructură și procese de afaceri, modernizare IT și servicii gestionate, expertiză aprofundată în 

industrie.

Inovația este în centrul companiei NTT DATA Romania prin investițiile permanente în tehnologiile moderne, 

pentru a răspunde celor mai diverse cerințe din piață.

NTT DATA ROMANIA
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Cerințe

NTT DATA Romania a adresat echipei Konica Minolta                                    

următoarea provocare: cum putem gestiona mai eficient 

documentele angajaților?

În urma discuțiilor purtate, principala concluzie a fost aceea 

că procesul de administrare a documentelor trebuie să fie cât 

mai automatizat, în special în faza inițială, în care adăugăm 

documente noi în dosarul angajatului.

De asemenea, accesul la informațiile confidențiale ale 

fiecărui angajat trebuie să respecte cerințele legale și                

procedurile interne de lucru ale NTT DATA Romania și, în 

egală măsură, persoanele care au atribuții în lucrul cu aceste 

documente să beneficieze de acces rapid și securizat.

Scopul și contextul proiectului

Cea mai importantă resursă a unei companii este resursa 

umană. Felul în care ne tratăm, ne pregătim și ne                                  

recompensăm angajații spune totul despre obiectivele pe 

care ni le-am propus și despre modul în care ne putem            

adapta la piața în care activăm.

Managementul a peste 2000 de angajați poate fi o provocare 

pentru orice companie, mai ales din punctul de vedere al    

Departamentului de Resurse Umane (HR). Fiecare angajat 

are un dosar personal cu un număr impresionant de                

documente: contract de muncă, acte adiționale la contract, 

verificări medicale periodice, evaluări, documente de studii, 

CV etc. Modul de gestionare a acestora, începând cu prima zi 

de lucru și continuând cu toate documentele generate pe                     

întreaga perioadă a activității de angajat, este extrem de 

complex. 

Studiu de caz NTT DATA Romania4



,,Cred în munca de echipă, într-o muncă bine făcută și cred că o 

viziune orientată spre om stă la baza evoluției constante a            

companiei.

Comunicarea deschisă și colaborarea ne vor permite să creștem și 

să ne transformăm afacerea pentru a genera constant valoare 

adăugată.” 

Maria METZ

CEO, NTT DATA Romania

,,Un număr mare de documente presupune un timp ridicat de 

procesare a acestora și un proces complex de administrare și 

urmărire. 

Cu soluția oferită de Konica Minolta am câștigat timp și 

acuratețe în procesarea documentelor, iar informațiile 

importante sunt acum la un click distanță.

Managementul documentelor electronice ale angajatilor este 

acum simplu de gestionat, sigur și eficient.”

Cristian REININGER

HR Manager, NTT DATA Romania
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PROVOCĂRI
 ɢ Număr mare de angajați (peste 2000);

 ɢ Volum mare de documente și informații în cadrul companiei care necesitau timp scurt de 

prelucrare și administrare;

 ɢ Adaptarea procesului de lucru cu documente la nevoile actuale și utilizarea tehnologiilor 

de ultimă generație pentru creșterea productivității.

SOLUȚIA
M-Files este o soluție de management al documentelor care poate stoca orice tip de fișier 

electronic, oferind posibilități avansate de păstrare, căutare și regăsire a informațiilor companiei.

Document Navigator este o soluție inteligentă de captură a documentelor, procesare și distribuire 

atât pentru documente pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice.

Procesul de lucru bazat pe soluțiile M-Files și Document Navigator are la bază:

 ɢ Implementarea unui flux de scanare a documentelor, prin Document Navigator, direct în 

soluția de stocare electronică M-Files;

 ɢ Relaționarea între diferite tipuri de documente ale aceluiași angajat pentru regăsirea 

facilă a informațiilor.

BENEFICII
 ɢ Crearea unui dosar HR electronic pentru fiecare angajat;

 ɢ Acces securizat la informații, în funcție de rolul fiecărui utilizator;

 ɢ Reducerea cu până la 70% a timpului de prelucrare a documentelor;

 ɢ Instrumente eficiente de căutare, editare, partajare și organizare a conținutului și 

informației;

 ɢ M-Files este un sistem bazat pe metadate, astfel încât documentele și informațiile sunt ușor 

de clasificat și regăsit.
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