GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS

Sendo os recursos humanos o
ativo mais importante das
empresas, a solução ARTSOFT
vem otimizar os processos
inerentes à sua gestão.

O seu novo aliado para gerir os
recursos humanos da empresa

Desenvolvida para todas as
organizações que pretendem
uma gestão eficiente dos
seus recursos humanos, a
ARTSOFT desenvolveu um
conjunto de soluções
tecnológicas que respondem
às exigências profissionais
dos modernos gestores de
RH.
Para saber mais, informe-se
junto da ARTSOFT ou de um
revendedor credenciado.

RECURSOS HUMANOS

ASSIDUIDADES

FORMAÇÃO

www.artsoft.pt/portal-rh

RECURSOS
HUMANOS
Uma nova forma de otimizar
o ativo mais importante da sua
empresa.
Porque a gestão operacional dos seus
colaboradores é, hoje em dia, muito
mais ampla do que processamentos de
vencimentos e ações restritas aos
departamentos de RH, a ARTSOFT
desenvolveu uma solução inovadora na
gestão dos ativos mais cruciais para o
crescimento da sua empresa.
Estruture vários perfis de
colaboradores, dê cumprimento às
obrigações legais, veja os vencimentos
a serem automaticamente processados
ou otimize rotinas diárias como
marcação de formações, registos de
pontos e definição de
tarefas, ao mesmo
tempo que terá, pela
primeira vez, uma
visão total e
integrada de todos os
seus recursos.

VALES E CARTÕES
DE REFEIÇÃO

porquê adquirir

GESTÃO DE PENHORAS

a Gestão de Recursos
Humanos do ARTSOFT?
Cumprimento de exigências legais
de forma automática

PORTAL ONLINE

Analise os recursos humanos da sua
empresa
Destinada a vários departamentos,
desde o de RH ao financeiro, ou mesmo
a reportar à direção, esta solução tem a
vantagem de disponibilizar diversos
tipos de análise aos seus gestores.
De acordo com os critérios escolhidos,
como gestor poderá analisar, por
exemplo, os custos por departamento
ou empregado, a estatística da
população ativa, bem como a análise
financeira.
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A automatização de processos como o
processamento de salários, pagamentos
eletrónicos e gestão de faltas faz desta
solução a resposta às principais
preocupações de um gestor de recursos
humanos. Um aspeto essencial é,
também, o envio rápido e de forma fácil
dos mapas oficiais, como é o caso da
Declaração Mensal de Rendimentos, o
Relatório Único e Sistema de Higiene e
Segurança no Trabalho.

A gestão de recursos humanos da
sua empresa requer muito tempo?
Com o sistema intuitivo da Gestão de
Recursos Humanos ARTSOFT, poderá
dedicar esse tempo a tarefas de maior
valor acrescentado.

Alteração de vencimento sem
complicações
Com esta solução pode aumentar
o vencimento a um determinado
colaborador ou a todo o
departamento, introduzindo a
percentagem que pretende
aplicar.

MÓDULO
G E S TÃ O
DE RH
Gestão de penhoras
Através de uma simples
configuração no ARTSOFT,
poderá acrescentar descontos
específicos, como é o caso das
penhoras, ao colaborador
pretendido. O processamento
das penhoras será feito
automaticamente no fim do mês.
Os recursos humanos seguros no
ARTSOFT
Com a entrada em vigor do
Regulamento Geral da Proteção
de Dados, a grande preocupação
das empresas é saber se os
dados dos seus colaboradores
estão seguros. Com este gestor,
o tratamento dos dados pessoais
será sempre feito de acordo com
o RGPD.

Gestão da formação fora da
empresa
O Portal RH dá-lhe a possibilidade
de consultar as formações em
que se encontra inscrito e ainda
de carregar certificados
referentes a formações
realizadas.

Detalhes da formação.

Aumento de vencimento de vários colaboradores.

SOLUÇÃO
P O R TA L R H
Os seus recursos estarão sempre
conectados com a sua empresa
O Portal RH permite que os seus
colaboradores façam uma gestão
das suas férias, indisponibilidades,
irregularidades e formações, para
além de possibilitar a consulta de
recibos de vencimento e a alteração
dos seus dados, totalmente
sincronizada com o ERP.

Registo de ponto móvel
Associado à aplicação Task
Manager da ARTSOFT, esta
solução permite que o registo de
ponto seja feito através de um
dispositivo móvel sem que os
colaboradores necessitem de se
deslocar à empresa, permitindo,
ao mesmo tempo, um maior
controlo.
Diferentes níveis de acesso
Os níveis de acesso de utilizador
(colaborador), coordenador e de
supervisor (diretor de Recursos
Humanos) atribuem as
permissões necessárias a cada
um, de acordo com as funções
desempenhadas dentro da
empresa.

Ativação de módulos de acordo com as
permissões no ARTSOFT.

Irregularidades e vencimentos no Portal RH.

Funcionalidades ao abrigo do RGPD.

Automatização de tarefas
A possibilidade de processar o
salário dos colaboradores de
forma automática deixa-lhe
tempo para tarefas que farão
diferença na sua empresa.

Modos de visualização
Disponível em dois modos de
visualização - em lista e calendário o Portal RH é o seu aliado no
cumprimento de tarefas dos seus
colaboradores.
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VÁRIOS MÓDULOS NUM SÓ.

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO.

Ao fazer a integração desta
solução com a gestão de
penhoras, vales e cartões de
refeição, plano de tesouraria,
gestão de assiduidades,
independentes e outros
rendimentos e a gestão de
formação, tire proveito de
todas as funcionalidades que
tornarão o seu trabalho mais
automatizado.

Conheça na íntegra todas as funções
que integrámos neste módulo de
Gestão de Recursos Humanos.
Mostramos-lhe exemplos de como
funcionam as novas secções e de
como pode tirar partido do ARTSOFT
para gerir todos os recursos humanos
da sua empresa.

MAIS FUNÇÕES
PERSONALIZADAS PARA SI.
Além das várias ferramentas que
fazem parte do módulo, a nossa
equipa de desenvolvimento está
disponível para implementações
personalizadas que identifique
como necessárias.
Peça-nos informações.

AUTOMATIZAÇÃO
DE TAREFAS

RÁPIDO RETORNO
DO INVESTIMENTO

INFORMAÇÃO
SEGURA

Rua Carlos Alves, nº1
Lote 25, 1º Andar
Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
1600-515 Lisboa

A nossa experiência sustenta o nosso trabalho e
orienta-nos para proporcionar soluções economicamente
vantajosas, com rápido retorno do investimento (ROI) e
um dos mais baixos custos de manutenção do mercado
(TCO). A nossa missão é cada dia trabalhar para energizar
o negócio dos nossos clientes.

T.: +351 21 710 72 20
F.: +351 21 710 72 39

artsoft@artsoft.pt
www.artsoft.pt

DT-fltVerticalCooperativas-1215

Somos uma empresa especializada no
desenvolvimento e comercialização de soluções
tecnológicas de apoio à gestão empresarial. Há
mais de 30 anos, focamo-nos em desenvolver
soluções adaptáveis às necessidades específicas
dos nossos Clientes.

