
Prisma Matrix 
digitalizează comunicarea 
cu angajații



Adresabilitate

Departamentul de 
Resurse Umane: 
imbunătățiți relația cu 
angajații prin reducerea 
timpului de așteptare 

pentru a obține  adeverințe sau 
orice alte acte. Mențineți angajații 
informați și transmiteți mesaje 
clare

Departamentul de 
Mentenanță:
afișați informații pentru 
organizarea eficientă a 

intervențiilor de lucru: mentenanțe 
pe ziua curentă, alarme și 
notificări de intervenție,  tichete 
în lucru, în așteptare, parametrii 
monitorizați de la echipamente 
etc.

Managementul 
general: 
prin indermediul 
sistemului Prisma 

Matrix, managementul poate 
informa angajații referitor la 
proiecte, politici, activități, 
așteptări, obiective, rezultate 
dorite, etc. 

Departamentul de 
producție: 
afișați informații de 
producție: numărătoare 

de zile de la ultimul accident de 
muncă, target zi, cronometre, 
afișaje cu leduri pentru 
monitorizarea eficienței și 
controlului permanent al volumului 
de muncă realizat etc.

Comunicarea internă în cadrul unei companii reprezintă unul dintre mijloacele prin care se 
asigură bunul mers al organizației, iar o bună strategie de business ar trebui să includă și un 
dialog constant cu angajații. Aceștia au nevoie să știe ce se întâmplă în companie, care sunt 
direcțiile de activitate și în ce fel vor fi influențate joburile lor de deciziile conducerii.

Prisma Matrix permite companiilor cu un număr mare de angajați să asigure accesul 
acestora la informații și documente de interes (proceduri, statistici KPI, pontaj, zile de 
concediu, rezultate individuale, tutoriale etc.) cât și posibilitatea de a face solicitări către 
departamentul de HR pentru emiterea de adeverințe și documente (adeverințe medic, 
bancă, primărie, dovadă salariat etc.)
     
Prisma Matrix este un soft în continuă devoltare care urmărește să adreseze necesitățile 
departamentelor de resurse umane ajutand la optimizarea acestora, oferind o viteză mare 
de reacție, comunicare facilă și eficență în folosirea resurselor.

Despre Prisma Matrix



Interfață ușor de 
utilizat, cu funcții 
accesibile chiar și 
pentru persoanele 
cu nivel de bază de 
operare PC

Oferă angajaților 
posibilitatea să 
acceseze informații și 
fișiere

Se poate accesa ușor 
și rapid de pe orice 
dispozitiv: PC, laptop, 
tabletă, smartphone

Oferă multiple zone 
și template-uri 
personalizabile de 
gestionare a datelor și 
a modului de afișare a 
informațiilor pe display

Performanță
> raport de activitate
> pontaj
> generare pontaj
> rezultate 
individuale
> evaluări

Informații generale
> dosar angajat
> posturi disponibile
> medicina muncii
> organigramă
> aptitudini
> listă contacte

Cereri și adeverințe
> programare audiență
> situație zile de 
concediu 
> cereri de concediu
> adeverințe 
> Învoire

Opinii și instruire
> testare
> opinii angajați
> teste 

Funcționalități

Beneficii
De acum fără:
> cozi la biroul de 
resurse umane
> drumuri inutile și timpi 
morți

> limitări de comunicare
> informații preluate si 
transmise parțial greșit
> documente întârziate
> costuri de consum 

hârtie
> documente rătăcite 
sau greu de găsit
> targete neatinse



Prisma Matrix integrat cu 
Digital Signage

Digital Signage

 > Sporiți eficiența și motivați angajații oferind 
informații, statistici de producție și KPI: angajatul săptămânii, 
produsul lunii, nivelul de îndeplinire a obiectivelor versus 
cel propus etc. Aceștia, prin intermediul ecranelor tactile 
pot selecta, deschide, căuta și vizualiza diverse tipuri de 
fișiere specifice departamentelor din care fac parte. Afișați 
toate tipurile de proceduri ale companiei pentru a asigura 
impactul maxim.  

 > Afișați proceduri de lucru, bune practici și reamintiți 
angajaților importanța siguranței în muncă. Reduceți 
riscurile de accidentare asigurându-vă că angajații au 
acces la toate informațiile. 

 > Angajații beneficiază în timp util de informații de 
interes pentru desfășurarea activității de zi cu zi.

> Angajatul 
vizualizează nivelul de 
îndeplinire al propriilor 
obiective

> Gradul de realizare 
al targetelor din volumul 
de muncă setat

> Vizualizează 
rezultate individuale, 
pe echipă și 
department

> Aplicația suportă 
multiple tipuri de 
fișiere: .jpg, .png, .tif, .gif 
etc.

> Afișați la momentul potrivit și 
în locul potrivit informații de 
interes pentru angajați.



 > Afișare de multiple dashboard-uri cu informații diverse de tip: imagine, video, text și alte 
tipuri de fișiere.
 > Fie că este vorba despre text (static sau în mișcare), grafică, fotografii sau video, 
afișajul digital atrage privirile prin strălucire și mișcare, implicând, astfel, o mai mare atenție.
 > Automatizare procese de citire de date interne ale companiei, informații din diverse 
documente și afișarea acestora simultană sau  individuală pe display-urile sistemului Prisma 
Matrix la ore prestabilite. (informație afișată la locul potrivit în momentul potrivit).
 > Managementul modului de afișare a informațiilor pe display, multiple zone și template-
uri personalizabile de gestionare a datelor în funcție de departamente și public adresat.
 > Sistem interactiv cu funcție touchscreen. Permite utilizatorilor să interacționeze cu 
informația și să deschidă documente, să urmărească video-uri, să efectueze căutări web, să 
printeze etc.
 > Personalizare template-uri de formulare, cereri și alte documente destinate completării 
de către angajați sau vizitatori în funcție de specificul departamentului și domeniul de activitate 
al companiei.

Funcționalități
Digital Signage

Specificații tehnice

8 GB RAM

I5 Processor

<10 GB

SSDa

Mouse, Tastatura sau Touchscreen

Scanner USB

Windows 10 sau în regim web based

GUI în limba română (utilizează diacritice)

Poate fi dotat cu 2 display-uri 32 inch, cu rezoluție 1920 * 1080 (Full 
HD) și unghi de vizualizare (H / V) 178/178:

Display ecran 32 inch, funcționare 24/7 și luminozitate 400nit, WiFi 
și Bluetooth încorporat; 

Display ecran tactil 32 inch care permite până la 10 puncte de 
atingere diferite simultan, certifi-carea IP5x pentru rezistență la 
medii de utilizare exigente, funcționare 16/7.

Alimentare TV, HDMI, USB Touch

Licență soft (Instalare Cloud sau On Premises)

Carcasă Inox satinat cu profil decorativ din aluminiu > Unitate de 
calcul (PC) încorporată



Info-Point

 > Eficientizarea și îmbunătățirea relației dintre 
angajați și departamentul de resurse umane (HR). Se 
reduce mult din timpul de așteptare la HR pentru a obține 
o adeverință sau orice alt act.
 > Reducerea timpului de răspuns și eficientizarea 
operațiunilor. Info-pointul dispus cu touchscreen și 
scanner oferă angajaților posibilitatea de a-și verifica zilele 
de concediu, de a redacta și înainta adeverințe de învoire, 
de a solicita diverse tipuri de documente și informații.
 > Oferă angajaților fără  PC acces secvențial la 
informații și fișiere existente în rețeaua internă și la alte 
aplicații online.
 > Partajarea display-ului pe zone de interes 
cu informații pentru fiecare angajat în funcție de 
departamentul din care face parte.
 > Ușor de utilizat de către angajații cu un nivel de 
cunoștințe IT limitate.

> Disponibilitate zile 
de concediu

> Pontaj

> Solicitare concedii

> Solicitare învoiri

> Solicitare 
adeverințe pentru 
diferite nevoi

> Solicitare dovadă 
angajat/salariat

> Accesul la terminal se realizează 
securizat pentru fiecare angajat și 
respectând regulile GDPR.

Prisma Matrix integrat cu 
Info - Point



 > Permite administrarea de multiple tipuri de fișiere: imagini (.jpg .png .tif .gif etc.), video, 
text, documente.
 > Afișare de multipe dashboard-uri cu informații diverse de tip: imagine, video, text și 
alte tipuri de fișiere.
 > Fie că este vorba despre text (static sau în mișcare), grafică, fotografii sau video, 
afișajul digital atrage privirile prin strălucire și mișcare, implicând, astfel, o mai mare atenție.
 > Automatizare procese de citire de date, informații, din diverse documente și afișarea 
acestora pe display-urile sistemului Prisma Matrix la ore prestabilite. 
 > Managementul modului de afișare a informațiilor pe display, multiple zone și 
template-uri personalizabile de gestionare a datelor în funcție de departamente și public 
adresat.
 > Sistem interactiv cu funcție touchscreen și scanare. Permite utilizatorilor să 
interacționeze cu informația și să deschidă documente, să redacteze, să facă solicitări, să 
urmărească video-uri, să efectueze căutări, să printeze etc.

Specificații tehnice

8 GB RAM

I5 Processor

<10 GB

SSDa

Mouse, Tastatura sau Touchscreen

Scanner USB

Windows 10 sau în regim web based

GUI în limba română (utilizează diacritice)

Funcționalități
Info - Point



Platformă e-learning (e-training)

Platformă dedicată mediului de business 
pentru formare și instruire  a angajaților 
permițând realizarea managementului 
documentelor de interes dedicate 
acestora: proceduri, cursuri, video-
tutoriale, training-uri, reglementări etc.

Funcționalități

> Design personalizat.
> Interfață ușor de utilizat, cu funcții accesibile chiar și pentru persoanele 
cu nivel de bază de operare PC.
> Sistem facil de administrare a conținutului.
> Template-uri și formate diferite de structurare a conținutului.
> Sistem evaluare performanțe.
> Diferite tipuri de resurse: etichetă, folder, fișier, audio/video, link. Web etc.
> Integrare activități de tip: chat, feedback, forum, glosar, sondaj, teste, wiki 
pages, baze de date etc.



Platformă e-learning (e-training)

> Eficientizează comunicarea cu angajații. Aceștia beneficiază de acces 
instant la documente de interes pentru desfășurarea activității de zi cu zi. 
Platforma dispune de: chat, feedback, forum, glosar, sondaj, teste, wiki pages, 
baze de date etc. 
> Scade perioada de timp destinată căutărilor de informații, documente de 
interes, proceduri, reglementări etc.
> Eficientizează procesele operaționale prin  pregătirea angajaților pe 
categorii diverse ce țin de desfășurarea activităților: pachet de informare 
pentru angajat nou, proceduri de lucru pentru diverse departamente, pachete 
de obținere certificări etc.
> Structură clară – documentele pot fi structurate pe categorii, departamente 
sau competențe. Integrează plugin-uri utile de organizare: calendar, evenimente, 
activități utilizator, știri, cursuri, rezultate teste etc.
> Permite administrarea și urmărirea parcurgerii training-urilor, cursurilor 
de către fiecare angajat și evaluarea rezultatelor obținute.
> Generarea de rapoarte a istoricului de navigare și al activității din cadrul 
platformei pentru analize de performanță și interes în rândul angajaților.
> Interactivitate -  metodă de învățare facilă ce stimulează curiozitatea și 
autodezvoltarea. Oferă o gamă largă de resurse multimedia: clipuri video, 
imagini, scheme, grafice, texte, chestionare, teste etc.
> Fiecare angajat poate urmării și învăța în ritmul său propriu.

Beneficii

Fișă tehnică

Instalare
> On premises 
> Cloud

Desktop
> Chrome
> Firefox
> Safari
> Edge
> Internet Explorer

Hardware minim recomandat
> Disk space: 200MB (minim recomandat pentru aplicație) + 5GB (minim 
recomandat pentru conținut)
> Processor: 1GHz (min), (recomandat - 2GHz dual core sau mai mult)
> Memory: 512MB (min), (recomandat - 1GB sau mai mult, 8GB plus pentru 
servere de producție de capacitate mare)

Toate cerințele de mai sus vor varia în funcție de combinațiile specifice de hardware și software, 
precum și de tipul de utilizare și de încărcare.

Mobile
> MobileSafari
> Google Chrome



> Institutul de Pneumologie „Marius Nasta” 
> InfoEducatia 
> Interactive-Training 
> Acvet Consult Serv 

Studiu de caz client

> Companie automotive
> Producție echipamente / accesorii auto
> 1.500 + de angajați 
> 8 dispozitive Prisma Matrix instalate 

 Scopul companiei a fost de a facilita angajaților accesul rapid la informații și 
documente, punând la dispoziția acestora un sistem ușor de utilizat. Prisma Matrix 
afișează informații generale cu privire la activitatea pe linia de producție, statistici 
realizat vs. planificat, activități planificate etc.
 Totodată, sistemul pemite organizarea eficientă a activităților pe departamente, 
astfel pentru departamentul de HR, info-pointul are rolul de a facilita angajaților 
verificarea de informații personale precum zile de concediu, pontaj, rezultate individuale, 
cât și completarea diverselor formulare pentru emiterea de învoiri, adeverințe.

All-in-One BUILD-IN-DEVICES

Licenta soft
Cadru metalic (SYSTEM TYPE DS Indoor)
Ecran touch 32/22 inch

Instalare soft:
On premises – dispozitiv local (al clientului 
sau server Quartz Matrix)
Cloud

B-dul Carol I, Nr.5, 700506, Iași, România
Tel: + (40) 232 - 217 248
Fax: + (40) 232 - 217 262
Mobil: + (40) 726 - 767 890
E-mail: office@quartzmatrix.ro

> Inspectoratul Scolar Judetean Iasi 
> GPT LORA Services SRL 
> AD Auto Total S.R.L.


