GESTÃO DE ASSIDUIDADES
PORQUE O TEMPO TEM VALOR

Saber gerir a sua equipa, otimizando os tempos de trabalho e agilizando processos manuais, tornará a sua
empresa mais eficiente.
Na perspetiva da valorização do capital humano, desenvolvemos a solução de Gestão de Assiduidades ARTSOFT,
que incorpora toda a gestão de tempos dos seus colaboradores, integrada com o seu ERP. Uma aposta que
simplifica e agiliza os processos associados à gestão de recursos humanos, garantindo um elevado nível de
fiabilidade e segurança. Porque o tempo tem valor, esta solução irá revolucionar a gestão de recursos humanos
na sua empresa.
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SISTEMA INTUITIVO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
· Gestão de faltas, ausências, feriados, férias e regularização de presenças
· Compatível com diferentes dispositivos de leitura e métodos de identificação
· Gestão de bancos de horas e trabalho suplementar
· Plataforma web de fácil utilização pelos colaboradores (portal)
· Geração automática de escalas para grupos de colaboradores, gestão de horários completos e trocas de horários
· Integração com o processamento de salários do seu ERP
· Relatórios e análises de gestão
· Contempla regras do CT e de cada empresa em particular

A ARTSOFT é uma empresa especializada no desenvolvimento
e comercialização de soluções tecnológicas de apoio
à gestão empresarial.
Desde 1987 que desenvolvemos um trabalho contínuo de
pesquisa com o objectivo de acompanhar as necessidades
do mercado empresarial.
Mais de 15 mil clientes e de 60 mil utilizadores já escolheram
as soluções ARTSOFT para o seu negócio, uma escolha
vocacionada para lhes permitir evoluir e tornarem-se cada
vez mais competitivos.
Ao longo da nossa história, focamo-nos no desenvolvimento
de soluções adaptáveis às necessidades específicas de cada
um dos nossos Clientes, estabelecendo com eles relações
de parceria baseadas em princípios de rigor, transparência,
clareza e verdade.
A nossa experiência e know-how, sustenta o nosso trabalho,
orientando-nos para proporcionar soluções economicamente
vantajosas, com rápido retorno do investimento (ROI) e um
dos mais baixos custos de manutenção do mercado (TCO),
aos nossos Clientes e contribuir para o seu crescimento.
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