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Proiectul iCARnD timelapse:

Sept 2017
Implementare
functionalități
(dashboard, job market,
vizualizare date în
formă tabelară)

Noiembrie 2017
status si feedback.

Mar 2018
Implementare
feedback & scor
angajat &
analytics exit
interview

Dec 2017
Oct 2017
Implementare platformă de
Conferință
Vietnam;
bază și comunicație cu baza
Conferință Varsovia;
Platformă
articol privind
de date + primele date.
evaluare Capitalului colaborativă
Julie 2017
pentru
Intelectual cu metode
Oct 2016
Datele au fost preluate,
transferul de
Big Data
anonimizate. Conectorii
cunoaștere de la
Demarare
pentru încarcarea în
Universitate la
proiect
baza de date au fost
Industrie
Febr 2017
implementați
Stadiul actual din
literatura a fost revizuit
și a fost creat un model
pentru cercetare

Mai 2017

Obiectivele proiectului:
Obiectiv 1 – Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman
prin procesare Big Data
Obiectiv 2 – Model măsurare CI dedicat centrelor R&D ale
industriei auto

Obiectiv 3 – Algoritm de determinare a gradului de
compatibilitate al angajatului

Obiectivul 1:
Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman prin
procesare Big Data
Raw data
SQL / Excel / XML / Text / Pdf / Other internal tools

BACKEND

Funcționalități:
- Integrarea celor trei componente
dezvoltate de experți:
1. componenta software de baza
(comunicația cu baza de date,
componenta de charting etc)
2. implementarea algoritmilor
(clustering, clasificare și algoritmi
specifici)
3. aplicația (ce oferă funcționalitățile
dorite de client).

Gathering
Data

Arango DB
NoSQL Database

JAVA / Python

Application Modules

Algorithms /
Connectors
that translate data
to project needs

FRONTEND

Angular

HTML JS

Angular material

Angular JS

REST
Core Module

Webapp Engine (Foxx)

JSON result

ECMA 6

Predictive Analytics
Database Engine

SciKit Learn Library
Python

Data visualization of Analytics

External
request

Google Charts
Classification
(Identify to which
class an object
belongs to)

Clustering
(Group similar
objects into clusters)

Dimensionality
reduction
(Reduce number of
variables to consider)

Charts

Dashboards

Reports

Obiectivul 1:
Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman prin
procesare Big Data
Arhitectura Multistrat (n-Tier)
Nivel Prezentare

Funcționalități:
- Extensibilitate, platforma e
gândită modular astfel încât
efortul dezvoltării unui nou
modul este minimizat.

Nivelul
cu
care
interacționează utilizatorii,
administratorii si designerii
aplicației. Functionalitatea
principala este sa traduca
rezultatele in solutii pe care
utilizatorii le pot intelege.

Nivel Logic
Acest nivel coordoneaza
aplicatia, ia deciziile logice si
evalueaza,
efectueaza
calculele; defineste backendul aplicatiei.

Get evaluations
& scores

Get list of all
employee
evaluations
& scores

Process all
team
members
scores
together

Score 1
Score 2
...
Score n

Query

Nivel Date
In acest nivel informatiile sunt
stocate si preluate din baza de
date ArangoDB. Informatiile sunt
apoi transmise catre nivelul logic
pentru procesare, iar in final ajung
la nivelul de prezentare pentru a fi
expuse utilizatorului.

Total team score

ArangoDB
Database

Obiectivul 1:
Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman prin
procesare Big Data

Funcționalități:
- Adaugare, modificare, stergere a
utilizatorilor aplicatiei cu posibilitatea
de adaugare a drepturilor utilizatorului;
login si logout utilizator
- Securitate pe meniuri, se pot stabili grupuri
de utilizatori care au acces la unele meniuri
astfel;

Obiectivul 1:
Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman prin
procesare Big Data

Funcționalități:
- Adăugare, modificare, ștergere a meniurilor principale, a view-urilor interogari dinamice salvate care se pot refolosi;
- Adăugare, editare de șabloane, dacă se dorește imprimarea
informațiilor sub o anumită formă (de exemplu un document tipizat)

Obiectivul 2:
Model măsurare CI dedicat centrelor R&D ale industriei auto
Provocări ale departamentelor de resurse umane:
- Capitalul intelectual nu este cuantificat și exploatat corespunzător în cadrul companiei pentru a
observa în avans anumite evoluții, tendințe sau probleme care ar putea apărea.
- Doar 8% dintre companii declară că au date utile pentru analiza predictivă a resurselor umane.
Soluția proposă:
- Dezvoltarea unui model de analiză a datelor privind capitalul
uman (HCDA - Human Capital Data Analytics), pornind de la
datele colectate privind angajații actuali și cei anteriori.
- Sprijin pentru departamentul HR în etapa de analiză predictivă:
 pentru a reduce riscul de supraîncărcare a angajaților
 pentru a îmbunătăți procesul de recrutare
 pentru a anticipa tiparul de demisie al angajaților

Obiectivul 2: Modelul propus pentru măsurarea resursei
umane

Soluția proposă:
- Model de măsurare al Capitalului
Uman pentru sectorul IT, bazat pe
literatura de specialitate și experiența
specialiștilor din cadrul proiectului.

Obiectivul 2: Modelul propus pentru măsurarea resursei
umane
Model HDCA

Scor
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...
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angajat

Scor Scor Scor
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Date *1
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Scor echipa

Scor echipa
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Scor echipa

Scor echipa
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Nivel
echipa

Team
analytics

Proiectie
maximizare
performanta

...
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Scor grup

Scor grup

...

...

...

...

Date *2

...

...

...
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...

- Aceste informații ajută managementul
organizației și departamentul HR să evalueze de
la un an la altul valoarea capitalului uman pe
care îl deține.

Date

...

...

Soluția proposă:
- Aplicarea modelului de analiză HDCA cuantifică
performanța fiecărui angajat, informație
valorificată prin transpunerea scorului la nivel de
echipă, grup, departament sau chiar întreaga
organizație.

Nivel
grup
Proiectie
maximizare
performanta

...
Nivel
organizatie

Scor organizație

Legend:
*1: Scorul angajatilor, scorul echipelor si date relevante pentru compatibilitatea acestora
*2: Date din *1 la care este adaugat scorul grupurilor

Group
analytics

Modelul identificare risc demisie angajați:
Data on employees who have left

External opportunities
 Job offers on local / national /
international level
 Market request for a specific
position

the organization
Patterns of leave
(Descriptive
analytics)


 The average wage level

Stadiu actual:
- Date interviu iesire preluate.



- Date istorie angajat trebuie
corelate cu persoanele ce au
parasite organizatia.
- Oportunitati externe
implementate prin
functionalitatea de market job.

Technical Skills

Soft Skills and motivation


Achievements

Risk to leave
organization
(Predictive analytics)

 Extra mile
(according to KPI classes – figure 2)



Work environment and
location



Organization s strategy

Cultural and organizational
hierarchy (Top / bottom /
horizontal)

Data visualization: Employee insights
(available for organization s high management and Human
resource department)

Improve
actions
based on
gathered
insights
regarding
employee
s leave
motives

Generate actions
Specific actions
towards employee

Data regarding organization


Feedback from employee s point of
view (Reason for leaving feedback
for direct superior and organization
environment)
 Feedback from direct supervisor

The employee's history inside
organization (employee database is
analysed)


Exit interview data:







Changing role / position
Cross move to another team
Cross move between departments
Rewards / bonuses
Giving recognition






Organizational
actions

Helps personal connections
Balance between work and
life (work-life balance)
Social Engagement / cultural
Improve The external image

Obiectivul 3:
Algoritm de determinare a gradului de compatibilitate al
angajatului

Legendă:
ValueEmployee: Scor total angajat
Ev
Scor anual
∆EV
Scor din an curent - Scor din an precedent (EV[seniority] - EV[seniority-1)
Ws
Pondere data de senioritate
Wd
Pondere data de scorul angajatului si variatia scorurilor anuale
W = Ws + Wd Ia valori intre 15% si 150%

Obiectivele proiectului:
Obiectiv 1 – Platforma ICT pentru măsurarea capitalului uman
prin procesare Big Data
Obiectiv 2 – Model măsurare CI dedicat centrelor C&D ale
industriei auto
Obiectiv 3 – Algoritm de determinare a gradului de
compatibilitate al angajatului
Rezultate proiect:

„Intellectual Capital Evaluation and Exploitation model Based on Big Data technologies”
24th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Managerial Issues
în Modern Business, Warsaw, 2017
„Collaborative platform for transferring knowledge from university to industry - a Bridge
Grant case study”
4th International Engineering and Technical Education Conference (IETEC’17), Hanoi, Vietnam, 2017

………..

Aspecte pozitive atât pentru echipa de implementare, cât și pentru masteranzi/doctoranzi,
agenți economici:
Dezvoltare personală
Soluționarea unei probleme existente la AG
Managementul unui proiect complex
Creșterea motivației personalului
Îmbunătățirea transferului de cunoștințe
Retenție angajaților în cadrul agenților economici
Resursele umane pregatite pentru specialitatea cerută de proiect

Aspecte negative:

Mici diferente ale implemnetarii fata de grafcul de implementare initial
Impedimente de natura birocratica
Efort de acomodare pana la desavarsirea echipei de proiect
Necesarul de resurse materiale a fost ingreunat de
Datorita complexitatii uneori a fost grea obtinerea informatiilor in vederea implementarii eficiente a proiectului

Recomandări:
Asigurarea sustenabilității proiectelor dezvoltate
Implementarea proiectului la cât mai mulți agenți economici
Standardizarea și extinderea bazei de date la nivel național
Elaborarea unor direcții viitoare de cercetare

Rezultate proiect:
“Intellectual Capital Evaluation and Exploitation model Based on Big Data technologies”
24th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Managerial Issues
în Modern Business, Warsaw, Polonia, 2017
“Collaborative platform for transferring knowledge from university to industry - a Bridge
Grant case study”
4th International Engineering and Technical Education Conference (IETEC’17), Hanoi, Vietnam, 2017

