




Os recursos humanos são o motor de qualquer organização.

Deles depende a produtividade, a rentabilidade e a competitividade do

negócio. Porém, para alcançar níveis de desempenho de excelência não

basta contratar os melhores profissionais. É essencial implementar

uma política de gestão do capital humano focada na dimensão humana

e na gestão do talento. Para tal, a PRIMAVERA disponibiliza tecnologia

que transforma os processos administrativos de gestão de pessoas em

operações rápidas, simples e exatas. Usufrua de tecnologia web que

garante flexibilidade, mobilidade e a colaboração de todos para uma

maior competitividade global. Os automatismos disponibilizados

aceleram as operações do departamento de Recursos Humanos. Assim,

alivia a carga administrativa, podendo concentrar-se mais nas pessoas.

E a sua empresa entrará tranquilamente na nova era digital.

Promover a realização profissional da equipa é prioritário para

as empresas que valorizam o seu capital humano. Rentabilizar ao

máximo os custos com pessoal é igualmente vital. Se à primeira vista

estas metas parecem antagónicas, na verdade são objetivos

perfeitamente conciliáveis e até complementares. As soluções

PRIMAVERA transformam os processos em operações simples,

permitindo-lhe ter menos custos administrativos e mais recursos para

desenvolver talento. A tecnologia disponibilizada assegura o

tratamento automático e integrado de todos os processos

administrativos. E as ferramentas de colaboração, disponíveis a

qualquer hora e em qualquer lugar, garantem uma agilidade nunca

antes alcançada. Usufrua da rapidez, do rigor e da agilidade ao serviço

da gestão de pessoas. As soluções de gestão de Recursos Humanos

PRIMAVERA garantem-lhe:

• Celeridade e rigor no cumprimento da fiscalidade;

• Acompanhamento contínuo das alterações ao Código do Trabalho;

• Facilidade de gestão do cadastro dos colaboradores;

• Integração nativa com ERP PRIMAVERA



Processar salários e gerir encargos são operações críticas para

as empresas. São minuciosas. Consomem muito tempo e estão sujeitas a

muitos erros humanos. Em organizações de grande dimensão e com

elevado volume de dados, essa gestão torna-se ainda mais complexa.

Com a solução de gestão de Recursos Humanos PRIMAVERA as

operações são executadas automaticamente pela aplicação de forma

global, com possibilidade de parametrização de regras de

processamento específicas, consoante a localização geográfica do

funcionário e respetiva legislação laboral, tipo de rendimento,

retroativos automáticos e outras especificidades associadas ao contrato

de trabalho de cada colaborador.

A performance, o nível de desempenho em ambientes com

numerosos utilizadores em simultâneo, operações em lote com elevado

volume de dados e a resposta à legislação laboral de vários mercados

são fatores que diferenciam esta solução. O processamento de elevados

volumes de dados torna-se uma operação simples, rápida e segura. A

experiência de mais de 20 anos é uma garantia de estabilidade e

robustez desta solução nos processamentos efetuados

simultaneamente para um extenso número de colaboradores.

Quer a sua empresa tenha operações no mercado ibérico, quer

esteja instalada no mercado africano, o acompanhamento da fiscalidade

está garantido. A solução de gestão de Recursos Humanos da

PRIMAVERA está adaptada à realidade laboral de Portugal, Espanha,

Angola, Moçambique e Cabo Verde, assegurando, de forma automática e

integrada, o cumprimento de todos os requisitos legais e fiscais

associados à gestão do pessoal.



Tudo preparado para a era da economia digital. Os

automatismos da solução irão conduzir a gestão contratual, tornando-a

mais célere e eficiente. Um assistente de controlo das renovações

automáticas, fins de contrato ou períodos experimentais irá alertar

sempre que for necessário intervir, para que o departamento de RH

possa estar dedicado a outras operações, sempre com a tranquilidade

de saber que não haverá erros, nem esquecimentos. O cálculo de

indemnizações e proporcionais que ocorrem aquando do termo dos

contratos também é tratado automaticamente pela solução. Deste

modo, tem a certeza que cumpre todas as regras contratuais e respetiva

legislação laboral, sem consumir tempo e recursos desnecessariamente.

• Maior produtividade no departamento de RH;

• Inúmeros automatismos de processamento em lote;

• Acertos automáticos;

• Definição de limites máximos de faltas, férias, horas extra e vínculos

contratuais;

• Processamento automático de processos de penhora e

adiantamentos;

• Pagamentos a partir de várias contas bancárias numa só operação;

• Alterações mensais para todo o tipo de remunerações;

• Integração automática com cartões de refeição;

• Cadastro centralizado de todos os colaboradores;



Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta solução, desde as

grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu, com

um objetivo: ajudar a sua empresa a alcançar uma ótima gestão dos

seus colaboradores. O resultado é um software que lhe permite o

controlo total sobre os dados dos seus colaboradores, a automatização

dos processamentos, a simplificação dos recrutamentos ou até a análise

do desempenho de cada departamento. No seu conjunto, a Solução para

Recursos Humanos disponibiliza diversos tipos de módulos. Alguns são

indicados para qualquer empresa com colaboradores, outros são mais

específicos para departamentos de RH, centros de formação ou

empresas que realizem certificações.

O phc cs Vencimentos permite-lhe processar os vencimentos

dos seus colaboradores, simplificando processos e garantindo o

cumprimento da legislação, a partir de qualquer dispositivo.

Criado a pensar em todas as empresas que efetuam o processamento de

salários, seja internamente ou em nome de terceiros, disponibiliza um

conjunto de funcionalidades, que lhe permitem a todo o momento, sem

dependências de local ou dispositivo:

• Gerir de forma centralizada toda a informaçãoimportante relativa a

cada colaborador;

• Garantir o rigor da gestão de férias, faltas e horas extras;

• Automatizar o processamento de vencimentos;

• Consultar, corrigir ou validar rapidamente qualquer recibo de

vencimento;

• Emitir recibos de vencimento individualmente ou em lote e

processar as transferências de ordenados para respetivos bancos;

• Fazer o pagamento das suas contribuições.




