O Gestor de Dados Pessoais
do ARTSOFT é um módulo
imprescindível para empresas
soluçãocomo
ARTSOFT
projetos
queAtenham
público
destina-se
a
todas
as
alvo o consumidor final.
empresas que primam pela
organização
otimização
Desenvolvido
pore uma
equipa do
trabalho
das
suas
equipas.
com formação em Direito,
Marketing, Recursos
PermiteISO
partilhar
Humanos,
9001, a informação
de
cada
projeto
de forma
Administração e Área
simples
e
ágil,
e
financeira, este módulo é uma
dasposteriormente
respostas mais analisar
seguras a sua
rentabilidade.das PMEs no
às necessidades
que respeita à gestão e
proteção de dados pessoais.
Para saber mais, informe-se
junto da ARTSOFT ou de um
revendedor credenciado.

ARTSOFT PROJETOS
otimize o trabalho
da sua equipa

SOLUÇÃO
CONTROLO
DE DADOS
VERSÁTIL

PORTAL
ONLINE
CONTROLO
DADOSPESSOAIS.ARTSOFT.PT
FINANCEIRO

PERMISSÕES E
OTIMIZAÇÃO
ACESSOS PROTEGIDOS
DE RECURSOS

www.artsoft.pt/projetos

OUTRAS SOLUÇÕES

SAIBA QUE
P ROJ E TOS
SÃO MAIS
R E N TÁV E I S
Versatilidade
Na sua estrutura os Projetos
permitem a criação de tarefas e
sub-tarefas, e de agendar recursos.
Cada projeto pode ter um template
específico, para ser utilizado sempre
que existe um projeto do mesmo
tipo, e a sua faturação está sempre
em dia, seja com fechos intermédios

Controlo financeiro

Gestão de tempo
Com as equipas organizadas, os
projetos monitorizados ao detalhe
e uma coordenação mais
eficiente entre departamentos, é
possível um maior rigor no
planeamento e na gestão do
tempo.

A solução ARTSOFT Projetos
pode ser adquirida com as
soluções de Gestão
Comercial, Recursos
Humanos ou Assiduidades.
Com estes módulos ficarão
disponíveis outras
funcionalidades associadas
aos projetos.
Distribuição de custos

Monitorização
Cada projeto da sua empresa
pode ter atribuídos diversos
recursos permitindo o
agendamento dos mesmos e
a consulta de vários ao
mesmo tempo, em calendário
ou cronograma. É possível
efetuar análises da carga de
recursos, do planeamento e
distribuição de custos, e obter
diversos relatórios
associados.

Com a aplicação móvel
ARTSOFT Portal do
Colaborador, pode registar e
aceder a registo de tempos,
despesas, ajudas de custo e
quilómetros.

Solicite-nos informações o
quanto antes!
artsoft.pt/projetos

Pode ainda facilmente registar
tempos e quilómetros
alocados a cada recurso e
projeto, e com a solução
ARTSOFT de Recursos
Humanos é possível processar
salários dos colaboradores
intervenientes com base
nesta informação.
Com a ferramenta de Power BI
tem disponíveis mais de 35
dashboards para as análises
dos seus projetos: Análises
gerais, por recurso ou Intra
projetos.

A solução de Projetos com a sua
agilidade e versatilidade facilita a
comunicação entre equipas e
permite um controlo financeiro
rigoroso com gestão de despesas
e ajudas de custo, acompanhando
o progresso de cada projeto.
É possível a criação de novos
projetos em segundos, mas
também pode, numa fase inicial,
fazer simulações para apurar
custos e proveitos, podendo mais
tarde converter a simulação num
projeto real.
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