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TTrue HR este o soluție software cu 19 ani experiență 
în administrarea de personal și pontaje. 

Construit atent cu funcționalități multiple, scopul acestuia
este de a ajuta la facilitarea administrării sarcinilor din
departamentele de resurse umane, o bună parte din ele
automatizându-le. 

Detaliile fac diferența. Deoarece nevoile companiilor sunt
atât de diverse, softul reușește să se adapteze pe fiecare
tip de afacere în parte, conform particularităților ei de
funcționare, indiferent de domeniul de activitate. 
 
Flexibilitatea softului este un mare avantaj. Se poate
interveni cu ușurință asupra multor funcționalități și se
poate jongla cu datele colectate astfel încât să se
găsească forma de lucru optimă pentru angajați.
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Echipa UCMS

Despre True
Semnătură Electronică  

True Semnătură Electronică este un modul dezvoltat
pentru a permite companiilor să semneze electronic
diverse documente ce țin de managementul resurselor
umane, direct din aplicația True HR. 

Printre documentele care pot fi semnate se numără acte
adiționale, adeverințe și alte documente interne. Scopul
principal al funcționalității este de a facilita semnarea
unui număr mare de documente de către persoanele cu
funcții în conducerea companiei și de angajați.
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•  proprietarilor documentelor (în cazul în
care semnatarii din partea companiei
sunt diferiți pentru diferite categorii de
angajați); 

• tipurilor de acțiuni (semnare angajat,
semnare responsabil HR);

•  tipului de semnătură pe care o va
aplica fiecare parte semnatară;

• șabloanelor de email care vor fi folosite
la notificarea diverșilor semnatari
referitor la acțiunea așteptată din partea
lor.

Se poate urmări în orice moment prin ce
stări a trecut documentul, cine a inițiat
fluxul de semnare, de către cine a fost
semnat și ce parte mai trebuie să aplice
semnătura. 

Un aspect foarte important este faptul că
pot fi trimise notificări personalizate pe
email persoanelor implicate în fluxul de
semnare a unui anumit document.

Pentru a ușura și mai mult accesul la
informația privind documentele ce
așteaptă o acțiune din partea  unui
semnatar, în aplicația True HR există în
pagina principală o scurtătură către
acest modul, unde este afișat și numărul
de documente care așteaptă să fie
semnate. 

1. Ce pași trebuie urmați
pentru a semna digital un
document cu ajutorul acestei
funcționalități?

În funcție de rolul în companie al celui care
semnează, pașii sunt diferiți. Dacă un
angajat trebuie să semneze electronic un
document, el va accesa Portalul Angajatului
și va intra la secțiunea de cereri proprii. 

În cazul în care un specialist de la resurse
umane sau cineva din conducerea
companiei trebuie să semneze un
document, acesta va intra în secțiunea de
cereri subordonați din portalul True HR,
unde poate semna individual sau poate
semna mai multe documente deodată.

2. Care sunt cele mai
importante facilități pe care
le ai dispoziție?

Acest modul permite centralizarea
documentelor în diferite fluxuri de aprobare
și semnarea acestora în mod individual sau
colectiv. Fluxul de aprobare este
configurabil în funcție de nevoile
companiei.

Crearea unui flux de semnatură pentru
diverse documente implică stabilirea:

• stărilor prin care poate trece un document;

• actorilor care pot aduce documentul în
starea respectivă;

3. Pot fi semnate electronic
mai multe documente
deodată?

Da, aplicația permite semnarea unui
număr mare de documente în același
timp, fără a exista o limită în acest sens.

truehr.ro



4. Cât de ușor este de folosit
semnătura electronică?
Semnătura electronică este foarte ușor de
folosit. Fluxul de semnare a documentelor
se configurează o singură dată și se
intervine doar dacă este nevoie de
modificări.

La primirea notificării că există documente
de semnat, angajații și semnatarii din
conducerea companiei trebuie să
acceseze True Portal, unde în pagina
dedicată semnării documentelor, vor
selecta documentul/documentele pe care
vor să aplice semnătura electronică și vor
accesa butonul ”Semnează”. 

5. Care sunt benefiicile
utilizării semnăturii
electronice?

Reducerea costurilor este obtinuță prin
eliminarea cheltuielilor legate de
manipularea documentelor pe hârtie
(imprimare, trimitere prin poștă/curier,
procesare).

În ceea ce privește securitatea
documentului, prin folosirea semnăturii
electronice destinatarul are convingerea
că documentul a fost semnat exact de
persoana potrivită, deoarece la
aplicarea semnăturii, se efectuează
verificarea identității semnatarului. 

De asemenea, destinatarul se asigură
că documentul a ajuns la destinație în
stare nealterată deoarece orice
modificare, cât de mică, a documentului
semnat digital nu este permisă. 

Principalele beneficii ale utilizării acestei
funcționalități sunt:

• eficientizarea proceselor de gestionare a
documentelor digitale;

• asigurarea unei securități sporite a
documentelor;

• reducerea costurilor; 

• o comunicare mai bună între
management și angajații firmei.

Eficientizarea procesului de business
pentru companie se realizează printr-o
gestionare mai ușoară a unor volume mari
de documente ce trebuie semnate atât de
către persoanele din funcții de conducere,
cât și de angajați. Angajații pot semna
online documentele, iar specialiștii în
resurse umane au astfel acces la ele în
timp real.

Dacă dorești să afli mai multe informații
despre modulul True Semnătura
Electronică, contactează-ne pe adresa
de email sales@ucms.ro sau la unul
dintre numerele de telefon: 0720 534 424
sau 0738 822 537.
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