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Despre noi
RiseTech este o companie care oferă servicii de consultanță software companiilor aflate în tranziție,
un proces care implică dezvoltarea și integrarea de tool-uri software (web şi mobile) pentru creșterea
eficienței, productivității și competitivității pe piață. Focusul companiei este "managementul
obiectivelor" prin digitalizare, automatizarea proceselor interne și predictibilitatea factorilor de risc.
Fiecare business pentru noi este unic: unic în provocări, unic în structură, dar mai ales unic în cultură.
Această abordare ne ajută să ne apropiem de clienții noștri, să ascultăm mai mult și să înțelegem în
detaliu nevoile lor, și cel mai important, să înțelegem obiectivele pe termen scurt, mediu și lung.
Scopul nostru este ca fiecare client să devină partenerul nostru, iar împreună să găsim cele mai
eficiente soluții software, care să îl ajute să își atingă obiectivele propuse.
Obiectivul nostru este de a transpune inovația tehnologică în beneficii directe pentru clientul final.
'Enjoy' sumarizează cel mai bine cultura companiei RiseTech.

Managementul proiectelor
Planificare

Ce înseamnă?
Finalizare

❏

❏

este procesul prin care proiectele sunt definite, planificate, monitorizate, controlate și
livrate astfel încât beneficiile asupra cărora s-a căzut de acord să fie realizate.

Execuție

reprezintă un mod de a acționa pe baza unui plan riguros, pentru a atinge obiectivele propuse.

De ce să folosim un instrument pentru managementul proiectelor?
❏

pentru a face față incertitudinilor în estimarea fiecărui task, organizarea sarcinilor, precum și jonglarea în mod simultan cu mai
multe proiecte diferite, ca parte a unui obiectiv general.

❏

ajută organizația să administreze proiectele de la început până la sfârșit și dă voie angajaților de la diferite nivele să aducă un
plus de valoare procesului.

❏

motivează toți cei implicați astfel încât să se realizeze obiectivele proiectului în timp și buget la nivelul de calitate și
performanță stabilit.

❏

proiectele pot fi complexe și depind de mulți factori diferiți, departamente și rezultate. Tool-ul are grijă de planificare, controlul
costurilor, gestionarea bugetului, alocarea resurselor, colaborare, și administrare.

❏

permite gestionarea mai multor proiecte și subproiecte în locații diferite.

Tool software care permite:
❏

Ofertarea și implementare proiectelor

❏

Configurarea resurselor și activităților (relațiile
dintre activități, estimare costuri,...)

❏

Statusul proiectului în timp real din punct de
vedere:
- Operațional
- Execuție
- Financiar (încasări vs. plăți)

❏

Cashflow companie în timp real

❏

Managementul clienților și al furnizorilor

❏

Time-managementul angajaților

Funcționalități
Gradul de complexitate a unui proiect este dat de
numărul sarcinilor propuse a fi îndeplinite, de numărul și
intensitatea constrângerilor care apar pe parcursul
desfășurării sale. Tocmai de aceea, proiectul va fi
împărțit în sarcini și etape bine precizate, pentru a
permite o mai ușoară urmărire a progresului proiectului
și predictibilitatea factorilor de risc.
Toolul oferă posibilitatea de a gestiona:
❏ Proiecte
❏ Clienți
❏ Furnizori
❏ Angajați
❏ Grupuri/Categorii
❏ Operații/consumuri
❏ Facturi
❏ Roluri

Caracteristicile toolului
❏ Aplicație web (disponibilitate globală şi permanentă)
❏ Simplificare operațională datorită automatizării
❏ Informație în timp real despre:
- status proiecte
- cashflow companie
- facturi
❏ Suport multi-valută
❏ Gestiunea proiectelor și a costurilor
pe mai multe locații

Avantajele
❏

RaBit este un soft proactiv

❏

Identifică riscurile de atingere a obiectivelor setate din faza timpurie

❏

Statusul proiectului din punct de vedere operațional, financiar și execuție într-o singură pagină

❏

Vizualizare facilă a resurselor și costurilor proiectului

❏

Oferă un mod intuitiv de identificare a problemelor

❏

Identificarea activităților și dependințelor dintre activități (a succesiunii lor)

❏

Utilizarea eficientă și eficace a resurselor

❏

Reducerea riscurilor, problemelor și conflictelor

❏

Reducerea costurilor informației prin facilitarea comunicării între diferite departamente

Beneficii
Productivitate

HR

❏

Optimizarea proceselor de business

❏

❏

Optimizarea resurselor (umane, materiale,
buget, etc.)

❏

Strategie
❏

❏

Asigură pentru companii stabilitate prin
reducerea riscului de ofertare,
implementare, resurse irosite și deficite
bugetare.
Reduce timpul de ofertare și implementare

Ajută companiile să se organizeze și să se
structureze / restructureze
Implicarea angajaților în întregul proces și
creșterea abilității angajaților (crește
satisfacția angajaților la locul de muncă și
angajamentul acestora).
Standarde

❏

Punerea în practică a unei discipline a
managementului proiectelor

❏

Adoptarea unei metodologii de “best
practice”

Servicii cu valoare adăugată bazate pe:
❏
-

Analiza proceselor companiei
Scopul analizei proceselor de afaceri este de a reduce riscurile implicate de implementare și de a favoriza
setarea unor obiective realiste.

❏

Business Intelligence

❏

Focus pe oportunități de îmbunătățire şi optimizare

❏
-

Automatizarea activităților
Viziune de ansamblu asupra activității companiei tale;
Control asupra operațiunilor desfăşurate de angajați;
Productivitate crescută în realizarea operațiunilor.

❏
-

Transformăm experiența acumulată în soluții flexibile și adaptabile celor mai noi sau complexe cerințe
Ne adaptăm nevoilor organizațiilor și proceselor acestora, scopul fiind să ajutăm clienții să își atingă
obiectivele propuse.
Toolul este adaptat cerințelor specifice companiilor, respectând dorința acestora de simplitate în utilizare,
automatizare a operațiunilor repetitive, scalabilitate la număr mare de tranzacții, utilizatori și puncte de lucru,
operare în timp real, etc.

-

