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Capte e retenha os melhores talentos, promova 
a autonomia dos seus colaboradores e aumente 
a produtividade na empresa, diminuindo o 
tempo despendido em tarefas administrativas. 
Automatize os processos na gestão de pessoas, 
promova a colaboração e termine o trabalho on 
timing e on budget.

A solução Human Capital Management é a 
resposta para a gestão integrada de pessoas 
na empresa, desde o recrutamento à gestão 
administrativa, passando pela colaboração, 
pela formação e desenvolvimento pessoal, 
suportado em métricas e avaliações que levam 
a uma  comunicação assertiva e tomadas de 
decisão eficazes. Promova o desenvolvimento e 
produtividade das equipas - com recurso a uma 
única solução, integrada no ERP PHC CS.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

MAIS INOVAÇÃO 
A GERIR TALENTO
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TALENTO E PRODUTIVIDADE GERIDOS NO ERP, A CONTRIBUIR PARA O SUCESSO DA EMPRESA: 

É esta a fórmula para o sucesso da gestão do capital humano: atrair e reter talento, aliado a um aumento da 
produtividade, sem gastar demasiado tempo em tarefas administrativas.

UMA SOLUÇÃO CONSTRUÍDA PARA A GESTÃO DE PESSOAS NA ORGANIZAÇÃO, INTEGRADA NO ERP PHC 
CS OU DISPONÍVEL PARA INTEGRAÇÃO COM OUTRAS SOLUÇÕES DE GESTÃO.

PARA QUÊ?

PARA DEDICAR MAIS ATENÇÃO ÀS PESSOAS, TORNANDO-AS MAIS COLABORATIVAS, PRODUTIVAS E ÁGEIS.

A SOLUÇÃO HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
Human Capital Management é uma solução integrada com o ERP PHC CS. Integra em si a melhor resposta para a 
capacitação das empresas na gestão de pessoas - desde o momento em que pretendem captar os melhores talentos no 
mercado, até ao dia a dia das tarefas de rotina, agora automatizadas pela solução Human Capital Management PHC CS.

+ adaptabilidade da solução aos processos de gestão 
da empresa

+ recrutamento e atração de talento simplificados, com 
toda a informação centralizada

+ gestão completa dos processos administrativos 
desde o candidato até ao colaborador 

+ produtividade, com desenvolvimento de formação e 
pessoas e líderes

+ inteligência coletiva, com colaboração e agilidade 
entre pessoas e equipas

+ automatização nos processos de gestão, para uma 
gestão administrativa simplificada

+ mobilidade e autonomia: marcação de férias, faltas, 
despesas e horas extras pelo próprio colaborador

+ promoção do bem-estar e felicidade corporativa das 
pessoas e equipas, com uma cultura, missão e valores 
bem geridos

Veja um vídeo:

SUCESSO         = TALENTO + PRODUTIVIDADE - TEMPO
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT É UMA SOLUÇÃO TOTALMENTE 
INTEGRADA COM O ERP PHC CS

Adaptabilidade aos processos mais complexos de 
gestão das empresas e automatização de tarefas 
administrativas e rotineiras - são algumas das vantagens 
do ERP PHC CS.

Um ERP que prepara as empresas para os desafios de 
um mundo em constante transformação, com soluções 
integradas e abrangentes: quer para as áreas críticas do 
negócio, a gestão de colaboradores, ou para os desafios 
específicos de alguns setores de atividade.

+ adaptabilidade do ERP e das soluções que o 
compõem aos processos de gestão da empresa

+ modularidade para que o investimento seja apenas no 
que a empresa necessita

+ automatização de processos de gestão mais 
administrativos ou rotineiros

+ soluções verticais para a eficiência na gestão de 
empresas que operam em setores específicos de 
atividade

+ E-commerce para explorar os canais de venda online, 
integrado no ERP

+ ferramentas de business analytics - dados 
transformados em informação de negócio , para uma 
tomada de decisão eficaz

+ mobilidade e gestão anytime & anywhere

+ segurança acrescida com autenticação de 2 fatores, via 
APP PHC Notify

+ velocidade com notificações automáticas e 
aprovações via App PHC Notify

+ escalabilidade com as gamas PHC CS

Business Analytics 
Dados que gerão informação de suporto 
essencial no processo de decisão e na gestão 
do desempenho da empresa

Análises Listagens RSS

Dashboards Scorecards

Snapshots Alertas

Gamas distintas 
Funcionalidades desenvolvidas de acordo com 
a dimensão da empresa

Pequenas empresas

PME

Médias e grandes 
empresas
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SOLUÇÃO HUMAN CAPITAL 
MANAGEMENT DO PHC CS

+ Atração de Talento e Recrutamento

+ Liderança e desenvolvimento de pessoas

+ Cultura, bem-estar, e produtividade no trabalho

+ Gestão administrativa

+ People Analytics

+ Módulos complementares

+ PHC CS Help Center

+ APP PHC Notify

+ PHC ON

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
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ATRAÇÃO DE TALENTO 
E RECRUTAMENTO 
RECRUTE O MELHOR TALENTO PARA A EMPRESA, E DÊ AOS CANDIDATOS UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA, 
DESDE O MOMENTO EM QUE ACEDEM AO PORTAL DO CANDIDATO E CONSULTAM TODAS  
AS OPORTUNIDADES DISPONÍVEIS.
O PHC CS Recrutamento responde às necessidades de recrutamento da empresa, e totalmente integrado com o 
ERP PHC CS. 

+ Portal do Candidato: um portal com todas as 
oportunidades da empresa, disponível para os candidatos, 
personalizável e adaptado à empresa e à marca

+ receber os CV’s diretamente no ERP, garantindo 
total integração da informação com o ERP 

+ gestão de todo o processo de recrutamento de 
forma automática, desde o dar feedback até à gestão 
interna de candidaturas

DEFINA QUE INFORMAÇÃO É NECESSÁRIA E O QUE 
QUER COMUNICAR EM CADA RECRUTAMENTO
Antes de dar início a um recrutamento, é necessário 
definir que tipo de informação a empresa pretende 
receber dos candidatos.

Qualquer que seja a necessidade, o PHC CS 
Recrutamento torna o processo de seleção mais 
rápido e ágil, desde o seu início. Isto porque permite 
a flexibilidade necessária para configurar uma página 
web onde é possivel personalizar conteúdos, recolher 
informação através de questionários personalizados por 
função, e ainda adaptar o visual à identidade da marca.

TODAS AS OPORTUNIDADES NUM SÓ LUGAR
Todas as oportunidades surgem na página principal 
do Portal do Candidato, onde é possivel consultar as 
diferentes oportunidades em aberto que a empresa 
oferece, com uma breve descrição.

O candidato consegue ainda realizar pesquisas por 
tópico, ou consultar a disponibilidade de vagas por data 
ou por localização geográfica, concorrendo, sem esforço, 
à vaga que pretende.

E com a possibilidade de criar questionários integrados 
no software, a empresa pode ser ainda mais exigente e 
avaliar também nesta fase as competências, para além 
do CV.

É esta capacidade de conseguir facilmente interagir com 
os seus candidatos que o PHC CS Recrutamento traz às 
empresas que pretendem captar os melhores talentos.
E com ações automatizadas e despoletadas pela 
ocorrência de eventos passa a ser possivel, por exemplo, 
enviar de uma vez só um email para todos os candidatos 
a convidá-los para uma entrevista ou comunicar-lhes o 
encerramento da sua candidatura.
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PROCESSOS DE RECRUTAMENTO FACILITADOS
Para cada recrutamento, é possivel definir um conjunto 
de dados – desde o perfil de competências pretendido -, 
a requisitos preferenciais para a função.

Os CVs recebidos podem ainda ser armazenados 
digitalmente, facilitando o acesso e a filtragem de 
candidatos. O resultado? Um processo de seleção mais 
eficaz. 

INFORMAÇÃO DETALHADA SOBRE CADA 
RECRUTAMENTO
Cada recrutamento tem a sua página de detalhe, e é 
neste local que surge toda a informação sobre a função 
e os requisitos de candidatura. Nesta área, desenvolvida 
para aproximar os candidatos e aumentar a atratividade 
da empresa, o recrutador tem ainda a liberdade para 
personalizar o visual da página, criar diferentes seções 
de conteúdos destacar, e ainda disponibilizar botões call 
to action para incentivar a submissão de candidatura.

ENCONTRE OS CANDIDATOS CERTOS PARA CADA 
FUNÇÃO E POUPE TEMPO, COM RECURSO  
A TEMPLATES
Crie processos personalizados e de acordo com cada 
função. Basta, para isso, criar questionários genéricos 
(comuns a várias funções) e/ou questionários técnicos 
(específicos para cada função). Depois, é só criar um 
template de recrutamento, onde associa os questionários 
a utilizar. Assim, os candidatos respondem apenas às 
perguntas que fazem sentido, para a função a se estão a 
candidatar.

Criar templates evita a repetição de trabalho, e permite 
aproveitar a informação comum a vários recrutamentos, 
ao mesmo tempo que ajuda a criar recrutamentos 
altamente customizados, e de acordo com as 
necessidades específicas de cada processo.

CANDIDATOS MAIS INTERESSADOS E ENVOLVIDOS
A interação com os candidatos torna a empresa mais 
atrativa, e é um dos fatores de diferenciação que tornam 
os recrutamentos mais apelativos.

No Portal do Candidato é possivel a cada candidato 
aceder à sua informação atualizada e ao estado do seu 

processo. Para além disso, permite à empresa comunicar 
com o candidato de forma ágil e rápida.

O resultados? Candidatos que se sentem mais 
integrados e próximos, motivados para a conhecer. 

PREPARE EFICAZMENTE AS ENTREVISTAS,  
COM ACESSO CENTRALIZADO À INFORMAÇÃO 
QUE PRECISA
Depois de uma primeira triagem, o passo seguinte 
poderá ser a marcação de entrevista.

Para isso, basta que introduza a sessão diretamente 
no ecrã de entrevistas e a associe ao recrutamento em 
questão. E para que posteriormente não fique nenhuma 
informação esquecida, existe a possibilidade de inserir 
notas e observações. 

SAIBA QUE CANDIDATOS JÁ AVALIOU  
EM OUTROS PROCESSOS, COM HISTÓRICO  
DE INTERAÇÕES DISPONIVEL
O registo de um candidato é criado automaticamente 
com a submissão da primeira candidatura. Caso o 
mesmo candidato venha, mais tarde, a submeter 
noutro recrutamento uma candidatura, esta fica 
automaticamente associada ao candidato, permitindo 
centralizar todo o histórico de ações.

É também a partir do registo do candidato que toda a 
informação recolhida durante o processo se mantém 
disponível, bem como todas as observações e ações 
registadas.

GARANTA QUE SABE TUDO O QUE PRECISA, 
ACEDENDO À INFORMAÇÃO DISPONÍVEL  
DURANTE A ENTREVISTA
Para cada entrevista, em cada recrutamento, arquive 
e registe toda a informação relevante. O histórico fica 
também registado para melhor gestão de marcações 
e relatórios. Após escolhido o candidato a integrar a 
empresa, fica registado na tabela de colaboradores,  
com toda a informação que já existe, sempre disponivel.

E sem preocupações, os documentos associados ao 
processo de integração são emitidos no software de 
gestão.
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REGISTO FACILITADO, COM CUMPRIMENTO 
DE RGPD
Logo no momento do seu registo, o candidato é 
informado sobre todos os fins a que se destinam os 
dados que está a inserir, e dá o seu consentimento 
explícito - em cumprimento com as normas de RGPD.

O registo no Portal do Candidato não só facilita o uso 
do portal, como torna o processo mais próximo e com 
interações facilitadas entre o candidato e a empresa.

Além disso, a poupança de tempo é evidente: a empresa 
não tem que alocar tempo a inserir dados de candidatos 
no sistema.

CENTRALIZE TODO O PROCESSO NUM SÓ LUGAR
O Monitor de Recrutamento é o centro de controlo – 
é aqui que é possivel visualizar os recrutamentos em 
aberto, conhecer o estado de cada processo, saber 
as datas de entrevistas, entre outras informações 
importantes que garantem umavisão global do 
recrutamento na empresa.

Pode, ainda, navegar facilmente para o detalhe da 
informação, e esclarecer qualquer informação que 
precise. 

Capte os melhores talentos, Recrute de forma eficaz.  
Poupe tempo e esforço.
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LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO  
DE PESSOAS 
DESENVOLVA OS SEUS COLABORADORES E APOIE A LIDERANÇA. MANTENHA AS PESSOAS MOTIVADAS 
PARA QUE ATIVEM TODO O SEU POTENCIAL.
O PHC CS Careers é o módulo da solução Human Capital Management que responde às necessidades de 
desenvolvimento de pessoas e de apoio à liderança. Totalmente integrado com o ERP PHC CS.

+ integrar e desenvolver os colaboradores da empresa

+ ferramentas de avaliação de colaboradores e líderes 
da empresa, num processo 360º, essencial para a 
obtenção de resultados 

+ identificar necessidades de formação e de 
desenvolvimento de pessoas e equipas

+ desenvolver as competências das pessoas certas, 
pela formação e certificação dos colaboradores 

DEFINA COM EFICÁCIA AS APTIDÕES QUE A SUA 
EMPRESA PRECISA 
Defina quais as funções que existem na sua empresa, e 
estabeleça as aptidões necessárias para o desempenho 
de cada uma delas.

Para cada aptidão, podem ainda ser definidos ,valores de 
referência – mínimos e máximos -, para que a avaliação 
de desempenho seja mais eficiente.

Com esta informação estruturada, não só consegue 
definir as aptidões por função, como ainda saber, a cada 
momento, a capacidade instalada dos colaboradores em 
funções.

POTENCIE O DESENVOLVIMENTO 
E A PRODUTIVIDADE 
Com a definição de carreiras profissionais, consegue 
identificar de uma forma mais eficaz que colaboradores 
estão aptos para o desempenho de determinada 
função. Com esta ferramenta, não só é possivel avaliar 
as necessidades reais de formação, como vai potenciar 
o desenvolvimento gradual dos colaboradores, ou 
promover o recrutamento interno.

OBTENHA DOS COLABORADORES O FEEDBACK 
QUE PRECISA  
Com a definição de questionários – que o PHC CS 
consegue agregar a qualquer tabela -, consegue definir 
uma série de perguntas e respostas destinadas aos 
colaboradores que pretender.

Esta funcionalidade permite registar diversos tipos 
de questionários, como auto avaliações, sugestões, 
benefícios e regalias, entre outros. O acesso às 
respostas é rápido e simples, e a partir da ficha de cada 
colaborador.
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SIMPLIFICADOS
Defina cursos de formação e faça a gestão interna e 
integrada de inscrições.

Para cada curso criado, é guardada toda a informação 
relevante, desde o conteúdo programático, a pré 
requisitos. É ainda possivel definir um ou mais módulos 
para cada curso, e ao introduzir os novos módulos são 
validadas a ocupação de sala e de formador. 

Para os formandos, é disponibilizada toda a informação 
sobre os cursos , módulos e conteúdos, permitindo a 
inscrição direta no software.

Também para cada módulo é possivel abrir várias 
inscrições, passando a ser possivel gerir presenças, 
cancelamentos, ou até faturação. Tem ainda à disposição 
o envio automatizado de notificações para que nunca 
se esqueça de datas de formação, confirmação de 
presença, ou informação de controlo para faturação.

AUTONOMIA PARA FORMADORES E FORMANDOS. 
CONTROLO DE CERTIFICAÇÕES
Do lado do formador, são criados e desenhados exames 
com as perguntas, respostas, ponderações e critérios de 

avaliação. Pode ainda definir que unidades têm que ser 
ministradas para a execução de exame.

Do ponto de vista do formando, os exames podem ser 
impressos e executados em papel, ou realizados no 
próprio computador, sendo que nesta opção o software 
disponibiliza tudo o que é preciso para a realização 
do exame. É possivel ainda definir que aprovações em 
exames dão direito a determinada certificação. Desta 
forma, sabe quais os formandos que possuem um certo 
tipo de certificação e assim saber qual o diploma a emitir.

AVALIAÇÕES DE COLABORADORES, DE LÍDERES E 
AUTO AVALIAÇÕES
Os processos de avaliação assumem vários niveis na 
organização, e que envolvem todos os colaboradores. 
Para cada tipo de avaliação, é possivel configurar os 
respetivos questionários, com recurso a templates 
personalizáveis e reutilizáveis já disponiveis no PHC CS. 
De seguida, basta despoletar o processo de avaliação, 
através de forma automática.

O resultado? Todas o processo de avaliações na empresa 
- desde a auto avaliação à avaliação de líderes – gerido 
facilmente no software de gestão. 

Ative todo o potencial dos colaboradores. 
Desenvolva o talento da empresa.



10

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

CULTURA, BEM-ESTAR, E 
PRODUTIVIDADE NO TRABALHO 
PROMOVA UMA CULTURA PROFISSIONAL NA EMPRESA E BEM GERIDA. AGILIZE O TRABALHO ENTRE 
PESSOAS E EQUIPAS E AUMENTE A PRODUTIVIDADE. 
Com o PHC CS Happiness é possivel agilizar a colaboração e a gestão do trabalho na empresa. Mais um módulo da 
solução HCM integrado no ERP PHC CS.

+ comunicar internamente com os seus colaboradores, 
com novos canais e ferramentas

+ promover uma cultura de bem-estar e felicidade na 
empresa, retendo os melhores talentos

+ incentivar a colaboração entre pessoas e equipas, 
aumentando a produtividade e otimizando recursos 

+ produtividade e desempenho, na gestão do trabalho

+ otimização de recursos, controlando timings e 
investimentos 

+ alinhamento entre estratégia, pessoas e equipas

AGILIDADE NO TRABALHO 

MAIS VALOR PARA A EMPRESA. ATRAVÉS DE UMA 
GESTÃO DE TRABALHO EFICAZ
Ser eficiente a organizar o tempo traduz-se numa maior 
capacidade competitiva. Ser eficiente, e organizar o 
tempo torna a empresa mais produtiva. Esta organização 
do trabalho é possivel, com funcionalidades como: 
tarefas e passos de tarefas, com possibilidade de 

parametrização de prioridades, para melhor controlo 
dos trabalhos a executar em determinado projeto, e com 
possibilidade de fases (grupos de tarefas relacionadas). 

É ainda possivel agrupar projetos, visulaizar a ocupação 
e disponibilidade dos colaboradores a cada projeto, e 
fazer a gestão de tempo.

Num único monitor, o utilizador tem informaçãodas 
suas tarefas e assuntos em aberto, e para uma maior 
liberdade, as tarefas, datas, marcações, visitas e 
contactos podem ser sincronizados com Outlook ou com 
Office 365®.

Esta otimização de tempo vai ainda mais longe, com a 
possibilidade de criar um registo de tarefa através de 
introdução direta, ou importar de um ficheiro excel um 
conjunto de tarefas já planeadas. 

E para uma visão geral, existe ainda um monitor de 
gestão de tempo, com a visão das tarefas a executar por 
prioridades e urgência, ou de acordo com os critérios 
que definiu, ajudando a avaliar de forma rápida e 
assertiva as próximas ações ou decisões a tomar.
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MONITORIZAÇÃO AO DETALHE
Com o Monitor de projetos, vai conseguir monitorizar e 
controlar todos os projetos em detalhe. Aqui, encontra 
toda a informação datas, notícias, tarefas, ou até anexos, 
entre outros. Este monitor, adapta-se ainda à realidade e 
necessidades de cada projeto, com a mesma eficiência 
em grandes ou pequenos projetos.

Uma ferramenta que consegue gerir, classificar e visualizar 
as tarefas planeadas, em aberto ou concluídas, tarefas 
críticas, atrasadas ou recentes. Pesquise ainda tarefas 
através de palavras, resumos ou por fases, e organize-as.

Com o recurso a este monitor, os colaboradores 
organizam todo o seu esforço e intervenção em projetos, 
e respetivas tarefas, possibilitando inclusive o registo na 
própria agenda.

GRÁFICOS GANTT OU VISUALIZAÇÃO DE TAREFAS 
EM CARTÃO – LIBERDADE PARA ESCOLHER
No monitor de trabalho de um projeto, para além da 
visualização em modo lista, está disponível mediante 
configuração, a visualização em modo Gantt, ou mesmo 
visualização de tarefas por cartão. 

O objetivo? Simplicar a consulta das tarefas e timings 
de um projeto, sobretudo nos mais críticos que exigem 
controlo mais assertivo, com vários timings de entrega e 
muitos intervenientes.

Com o modo de visualização Gantt, é possivel ter uma 
visão geral, calendarizada no tempo, e observar o 
estado de cada tarefa. É possivel definir a visualizaçao 
por dia, semana ou mês. E para simplificar, é ainda 
possivel aplicar filtros que permitem, por exemplo, filtrar 
por responsável, por palavras chave, ou por tarefas em 
atraso. O resultado é uma análise mais direta e objetiva 
do estado dos projetos da empresa, garantindo tomadas 
de decisão céleres e fundamentadas. 

É ainda possivel escolher o modo de visualização as 
tarefas em cartão - Kanban – uma ferramenta potente 
que permite de uma forma muito visual e fácil perceber 
em que fase está o esforço das pessoas e das equipas, 
dependências na gestão do avançar do trabalho, 
perceber potenciais impedimentos, e ainda ajustar mais 
facilmente as tarefas. 

O resultado é uma comunicação integrada com 
atualizações simplificadas à informação, como simples 
atualizações de status de tarefas em que todos ficam 
desde logo a par.

A gestão do trabalho diário das pessoas e equipas é, 
desde logo, mais flexível e eficaz, e à medida de cada 
equipa.

ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS E TAREFAS
Nesta área, todos os colaboradores organizam toda a 
sua informação pessoal em projetos e respetivas tarefas. 
Isto permite visualizar tudo o que são tarefas pessoais, 
definir para tarefa prioridadee data limite (originando um 
registo automático na agenda pessoal), consultar uma 
listagem de tarefas em aberto ou analisar se existem 
tarefas pessoais a ultrapassar datas limite. 

USABILIDADE E RAPIDEZ, COM LIGAÇÕES  
E ATALHOS FAVORITOS
Pode criar hiperligações para as áreas mais utilizadas ou 
sites importantes e poupar tempo. Assim, pode visualizar 
todas as hiperligações favoritas a partir da página inicial 
e ainda organizar os atalhos favoritos por categorias.

GESTÃO DE TRABALHO REFORÇADA  
COM A AGENDA HÍBRIDA
A gestão do trabalho sai ainda mais reforçada através de 
uma agenda híbrida, especialmente desenvolvida para a 
colaboração que os modelos de trabalho atuais exigem. 

Uma forma de garantir que todos os interessados estão 
a par das reuniões ou sessões que existam, seja em 
remoto ou presencial. Intuitivamente, é possível saber 
no imediato quais as pessoas que estão em teletrabalho, 
antecipando qual a organização das mesmas e que a 
informação flui e chega a todos.

REGISTE TODAS AS IDEIAS E MANTENHA 
ORGANIZADAS AS NOTAS MAIS IMPORTANTES
Esta funcionalidade disponibiliza um local central onde 
pode colocar e visualizar notas, apontamentos ou 
tópicos diversos, permitindo colocar um resumo e uma 
descrição em cada nota, visualizar num monitor todas as 
notas registadas, classificar as notas por categorias ou 
visualizar os registos em formato árvore, organizados por 
tipos.

INFORMAÇÃO CENTRALIZADA  
E COM ACESSO CONTROLADO
Onde define, para cada projeto, quem são os seus 
participantes, qual a informação a que podem aceder e o 
que podem fazer em cada uma das áreas.
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Também a informação disponível está arrumada 
de forma simples: por exemplo, as notas e noticias 
relacionadas com o projeto são agregadas para 
uma consulta rápida, e estão ligadas a notificações 
automáticas que informam os participantes das 
novidades. O mesmo princípio ocorre para as datas 
importantes, sendo que estas são também integradas 
diretamente na agenda de marcações do PHC CS, ou no 
Microsoft Outlook, evitando possiveis esquecimentos.

E se precisar de encontrar informação já antiga, basta 
fazer uma pesquisa no motor de busca. 

GARANTA UMA PARTILHA ÁGIL DE INFORMAÇÃO 
A TODOS OS NÍVEIS 
Uma equipa que não comunica eficazmente não 
é produtiva. Para o sucesso dos seus projetos, é 
fundamental assegurar que a informação flui de modo 
transparente por todos os membros da equipa através 
de ferramentas que promovem uma partilha ágil de 
dados e de conhecimento. Nesta área incluem-se: notas, 
ligações a sites ou registos, fórum de discussão, notícias, 
datas, notificações automáticas ou sincronização com 
agenda.

Tudo isto com controlo de acessos e um controlo visual 
das tarefas, para uma decisão eficaz sobre tudo o que 
implica o trabalho diário das pessoas e equipas.

EQUIPAS SEMPRE INFORMADAS, COM O SISTEMA 
DE AVISOS AUTOMÁTICOS
O PHC CS contempla um conjunto de avisos para que 
esteja sempre a par do que se passa em cada uma das 
áreas da empresa. Levamos no PHC CS o sistema de 
avisos cada vez mais longe – de forma simples e intuitiva 
é avisado quando são introduzidas ou alteradas datas, 
marcações, notas importantes ou artigos. E é também 
avisado de tudo o que envolve um projeto que esteja a 
seguir como por exemplo tarefas, itens ou fases.

GANHE AGILIDADE INTEGRANDO O PHC CS  
COM AS FERRAMENTAS QUE JÁ UTILIZA
Continue a usar as ferramentas que já utiliza 
normalmente para gerir as suas equipas e os seus 
projetos, graças à integração do ERP com o Outlook. 
Com esta integração, vai conseguir controlar as tarefas, 
ao mesmo tempo que organiza a agenda, esteja onde 
estiver.

PROJETOS PÚBLICOS ONLINE - PARTILHE COM  
OS SEUS CLIENTES
Uma forma de ter sucesso na satisfação dos clientes e 
na transparência das relações é partilhar informação de 
tarefas e projetos em comum. 

Desta forma, passa a ser possivel aos seus clientes 
intervir, acompanhar, melhorar e aprovar o 
desenvolvimento dos mesmos, mediante os objetivos 
traçados. 

Esta interação é possivel com o PHC CS e contribui 
diretamente para o aumento da produtividade e da 
rentabilidade operacional. 

PROJETOS PÚBLICOS ONLINE – ESCOLHA A 
INFORMAÇÃO QUE OS SEUS CLIENTES VEEM
Após definido o projeto, em cada registo de tarefas, 
passos de tarefas itens e notícias, existe o campo ‘registo 
público para cliente’. Esta informação define se o cliente 
pode, ou não, observar esse registo. Desta forma, 
consegue escolher quais os registos que podem ser 
visualizados pelo seu Cliente.

No mesmo local, pode ainda definir que o registo está 
sob o controlo do cliente, ou seja, que está a aguardar 
uma ação ou comentário. 

MANTENHA TODO O TRABALHO ORGANIZADO  
E EM DIA ATRAVÉS DA AGENDA
As marcações agendadas pelos seus colaboradores 
são controladas a partir da página inicial. Assim, com 
esta aplicação é possível visualizar numa agenda com 
uma base diária, semanal ou mensal, todas as datas de 
projetos configuradas para estarem visíveis na agenda. 
Para além de visualizar marcações, pode também 
introduzir e consultar datas e assuntos a tratar, além  
de organizar as ações a concretizar, uma vez que toda  
a informação se encontra no mesmo local.

A fim de facilitar a visualização de marcações, para além 
da data de realização, está visível o dia da semana, 
bem como as fotografias dos utilizadores registados em 
cada evento.  E para que a ausência de determinada 
pessoa não seja impeditiva da realização de determinada 
reunião, existe o campo “opcional” nos ecrãs 
“marcações” e “datas de projeto”.  

Por fim, destaque para a possibilidade de aceder a 
anexos e a comentários, e de navegar para o modo de 
reunião nas próprias marcações. 
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DIALOGUE COM OS SEUS CLIENTES E TORNE  
A RELAÇÃO MAIS PRÓXIMA
Introduza diálogos para uma relação bilateral. A sua 
empresa pode solicitar mais informação importante para 
o projeto ou para determinada tarefa. Por seu lado, os 
seus Clientes podem introduzir diálogos em todos os 
registos que tenham acesso. 

Desta forma, não haverá perda de informação ou de 
comunicação. Todos os diálogos ficam guardados, 
bem como os tempos definidos por ambas as partes, 
otimizando a relação Empresa – Cliente.

NOTÍCIAS E NOVIDADES DOS PROJETOS
Este local é o mais indicado para colocação de 
informação que todos os intervenientes devem conhecer 
do projeto, e que permite uma comunicação rápida com 
quem participa. As noticias aparecerão ao Cliente na 
página inicial do PHC CS e na página inicial do próprio 
projeto. 

COMUNIQUE EFICAZMENTE COM OS SEUS 
CLIENTES ATRAVÉS DO FÓRUM EXCLUSIVO DE 
MENSAGENS
O fórum de mensagens é um local privilegiado de 
comunicação com os seus clientes. Nesta área, empresa 
e cliente poderão comunicar sobre os diferentes temas 
do projeto, ficando registadas todas as perguntas  
e respostas de cada conversa.

Qualquer utilizador do projeto poderá iniciar uma nova 
mensagem ou responder a mensagens existentes. Para 
o cliente, o fórum está disponível na página principal do 
respetivo projeto, podendo ser consultadas todas  
as mensagens a qualquer momento.

SEJA AVISADO DE TODAS AS ALTERAÇÕES 
IMPORTANTES AO SEU PROJETO ATRAVÉS DAS 
NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
Este módulo dispõe de uma funcionalidade que 
permite ao cliente receber um email cada vez que 
existam alterações significativas ao projeto, sejam essas 
alterações ao nível das tarefas, dos passos, das datas ou 
das notícias.

CENTRALIZAR TODOS OS CONTACTOS PESSOAIS
Com o Equipa intranet web dispõe igualmente de 
ferramentas relacionadas com contactos pessoais, para 
que possa consultar e editar toda a informação sobre os 

contactos a partir de um mesmo local, alterar ou atualizar 
os contactos com novos dados ou pesquisar contactos 
de forma rápida e a partir da página inicial.

MARCAÇÕES TOUCH ON-SPOT 
Trata-se de uma interface cem por cento touch para 
colocar à entrada das salas de reunião, com indicação 
da ocupação para o dia e possibilidade de reserva da 
respetiva área no local, em poucos segundos. Uma 
alternativa às marcações feitas na agenda da intranet, 
que confere aos colaborares a possibilidade de optarem 
pela forma de marcação que mais lhes convier em cada 
situação. 

CULTURA E BEM-ESTAR
A felicidade e bem estar dos colaboradores tem vindo 
a despertar cada vez mais interesse na gestão de 
empresas e no aumento da produtividade, e é um facto 
incontornável que as empresas mais felizes produzem 
maior riqueza, tanto material quanto anímica.

A possibilidade de fazer a gestão da felicidade e o 
controlo desses resultados são dois dos fatores que 
garantem resultados mais eficazes e com interferência 
direta na produtividade.

CALENDÁRIO DE EVENTOS E REUNIÕES 
ONE-TO-ONE
Calendarize todas as datas chave para os colaboradores 
da empresa no calendário de eventos, e agende as suas 
reuniões individuais, ou one to one.

Basta as equipas de RH terem uma boa ideia para 
uma iniciativa, organizar a ação, lançar no sistema, e 
depois o software trata de disponibilizar nas agendas 
dos colaboradores, com toda a gestão de alocação e 
inscrições. basicamente o software trata do trabalho 
onde não há grande acréscimo de valor, e em pouco 
tempo tem uma iniciativa na empresa.

INQUÉRITOS DE FELICIDADE
Meça continuamente o estado de espírito dos seus 
colaboradores através d e inquéritos de felicidade, 
onde os colaboradores confessam qual o seu estado de 
espírito. 

E através dos Inquéritos do tipo Score, de forma simples 
e muito visual, são lançados inquéritos a todos, ou 
a grupos de utilizadores, despoletados no login do 
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utilizador, e com um algoritmo aleatório - os líderes 
e departamento de RH vão perceber facilmente em 
quem atuar. Não sendo possível falar com os 400 
colaboradores, principalmente em trabalho híbrido ou 
remoto, mas é possível saber os 10 ou 15 onde se tem de 
atuar cirurgicamente. 

Além disso, o líder pode cruzar este feedback rápido dos 
colaboradores com a sua própria perceção nas reuniões 
individuais. Este cruzamento das duas métricas, com 
algum histórico, permite avaliar tendências do bem-
estar dos colaboradores, e tomar decisões assertivas e 
antecipadas. 

DISTINGA E RECONHEÇA
Através do sistema de reconhecimento público 
entre colaboradores baseados nos valores de cada 
organização, é possivel reconhecer públicamente a 
entreajuda e a colaboração em determinada tarefa ou 
projeto importante, e baseado nos valores da empresa.

EVOLUA A COMUNICAÇÃO INTERNA NA EMPRESA, 
COM BROADCAST TV
A ligação a dispositivos como TVs para Broadcast TV 
é uma alavanca para fomentar um espírito de coesão 
nas empresas. Broadcast TV traz a possibilidade de 
espalhar a mensagem pela empresa, criar impacto e 
engagement em todos os colaboradores conseguindo 
passar conteúdo on-time para todos. Os Dashboards 
em dispositivos promovem igualmente o engagement 
da equipa permitindo que tenha sempre presente os 
números e métricas que indicam o que foi feito, o que 
está a ser feito e o que se necessita de fazer.

Promova o bem estar e Agilize o trabalho entre 
pessoas e equipas. Aumente a produtividade 
na empresa.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA  
E PAYROLL 
MAIS TEMPO PARA AS EQUIPAS DE RECURSOS HUMANOS SE DEDICAREM AO MAIS IMPORTANTE: 
O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES, PARA UMA EMPRESA MAIS 
PRODUTIVA E ÁGIL.
Com os módulos PHC CS Vencimentos e Portal do Colaborador é possível não só automatizar tarefas rotineiras na 
gestão administrativa de pessoas, como também dar liberdade aos colaboradores para a sua própria gestão.  
Em resumo: integração, automatização e autonomia.

+ reduzir substancialmente trabalho administrativo no 
processamento de vencimentos e subsídios, férias e 
faltas, e muito mais, com recurso aos automatismos do 
PHC CS

+ self-service do colaborador através de um portal que 
oferece total autonomia – o Portal do Colaborador

+ aprovação de férias, faltas e despesas num clique, 
pelos líderes e departamentos de RH, com toda a 
informação registada no ERP

+ automatizar os pagamentos aos colaboradores, com 
recurso a serviços integrados

+ cumprir com as obrigações legais a tempo, e sem 
esforço

SIMPLIFIQUE E REDUZA AS SUAS TAREFAS 
ADMINISTRATIVAS
Pergunte a qualquer empresa de sucesso: um dos fatores 
do seu êxito é a gestão dos seus colaboradores.
 
A este facto há que adicionar um outro: as tarefas 
administrativas de todos os seus colaboradores, tais 
como as faltas, as férias e as despesas, implicam uma 
enorme carga de tempo e de burocracia.

Os seus departamentos administrativos – normalmente 
os que tratam das Finanças e dos Recursos Humanos – 
ficariam mais libertos e seriam mais eficientes se estas 
tarefas lhes fossem retiradas, ou pelo menos reduzidas.

A PHC deu resposta a todas estas preocupações através 
do PHC CS Colaborador. Com este software, são os 
seus colaboradores que inserem as suas próprias férias, 
faltas e despesas – em qualquer lugar e em qualquer 
dispositivo. Como estas tarefas têm características muito 
pessoais, não há ninguém na empresa mais qualificado e 
com mais conhecimento do que o próprio colaborador.
 
Desta forma, os seus colaboradores sentem-se 
mais autónomos e intervenientes; as suas equipas 
administrativas sentem que podem concentrar-se em 
tarefas mais produtivas; e todos se sentem com menos 
preocupações.

AGILIZE O PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS E 
REDUZA O TRABALHO ADMINISTRATIVO
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.
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
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 informação 

importante relativa a cada colaborador
• Garantir o rigor da gestão de férias, faltas e horas 

extraordinárias
• 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 
os respetivos bancos

• Inscrever os novos colaboradores via Segurança 
Social direta

• Fazer o pagamento das suas contribuições
• Produzir:

1. A Declaração Mensal de Rendimentos 
       para a AT
2. O ficheiro para FCT/FGCT
3. O  Mapa de Seguros
4. O ficheiro da Segurança Social
5. Aguia de pagamento de IRS/IRC e imposto de 

selo 
 

POUPE TEMPO E SEJA MAIS EFICIENTE: 
CENTRALIZE NUM SÓ LUGAR A GESTÃO DOS 
COLABORADORES
Crie, consulte e mantenha atualizadas as fichas de 
colaborador com informação de dados pessoais, valores 
de vencimento, subsídio de refeição e outros abonos ou 
descontos fixos.

Faça a gestão dos dados oficiais essenciais ao 
processamento automático de vencimentos e respetiva 
transferência bancária, subsídio de férias e de Natal, 
mas também dos dados necessários ao cumprimento 
das obrigações declarativas relacionadas com os 
colaboradores da empresa.
 
É também através da ficha do colaborador que 
marca férias, emite a declaração de rendimentos do 
colaborador relativa ao ano anterior, para além de poder 
consultar os recibos de vencimento e outros recibos 
emitidos ao funcionário.

PORTAL DO COLABORADOR – COLABORADORES 
MAIS AUTÓNOMOS E SATISFEITOS
Ofereça a cada um dos seus colaboradores o acesso à 
informação que considerar relevante– tudo disponível 
anytime & anywhere –, e sem depender de outros 
departamentos.

Os seus colaboradores vão consultar, entre outros, 
as suas fichas de funcionário, os seus recibos de 
vencimento, recibos diversos, declarações de 
vencimento , ou até mesmo o organograma da empresa. 
Também as férias são autonomamente , e dispõem de 
um visualização anual , para que fiquem desde logo com 
uma perspetiva geral das marcações.

FALTAS MAIS SIMPLES DE MARCAR, CLASSIFICAR 
E APROVAR
Todos os seus colaboradores marcam também as suas 
faltas, que podem corresponder a um dia, um intervalo 
de dias ou apenas um intervalo de horas.
 
É muito simples indicar um motivo para a falta ou, caso o 
pretendam, abater a falta às férias, indicando qual o dia 
de férias a abater.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS LANÇADAS POR QUEM 
EFETIVAMENTE AS REALIZOU
Cada um dos seus colaboradores lança facilmente as 
horas extraordinárias que efetuou.
 
Depois apenas tem de aguardar pela aprovação por 
parte do seu líder, responsável ou supervisor hierárquico.

DESPESAS INSERIDAS COM TODA A FACILIDADE 
E FLEXIBILIDADE
Também aqui os seus colaboradores têm autonomia e 
flexibilidade. Evitam acumular despesas e perder tempo 
precioso a introduzi-las posteriormente.
 
Conseguem fazê-lo na hora, através do seu dispositivo 
móvel.Além disso, podem anexar diretamente o 
respetivo comprovativo. Por exemplo, tirar uma foto 
à fatura, ou inseri-la num email, e com isso anexar em 
segundos o documento à sua respetiva despesa.

ALTERAÇÃO DE DIAS DE FÉRIAS MAIS SIMPLES 
EM WEB
No ecrã de introdução de férias é possível introduzir 
pedidos de alteração dos dias de férias já aprovados. 
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Basta introduzir o novo período de férias (início e fim), eleger 
os dias a abater (de entre aqueles que já tinha marcado) e 
submeter para nova aprovação do superior hierárquico.

FÉRIAS RAPIDAMENTE APROVADAS, COM AVISOS 
AUTOMÁTICOS E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE 
DATAS
Para além de conseguirem marcar também as suas férias, 
os vários supervisores hierárquicos têm uma visão global 
das férias dos colaboradores das suas equipas, o que 
facilita grandemente a sua gestão. Além disso, podem 
consultar e aprovar, diretamente no software, as férias 
das suas equipas.
 
Para realizarem a aprovação, o PHC CS Colaborador 
disponibiliza um ecrã que identifica eventuais conflitos 
de datas e ajuda a resolvê-los.
 
Sempre que um destes conflitos é resolvido, os 
colaboradores recebem de imediato um aviso com a 
respetiva informação.

FALTAS CONTROLADAS E CLASSIFICADAS DE UMA 
FORMA MAIS INTUITIVA
Nem sempre é fácil gerir as faltas das equipas e dos 
colaboradores. O PHC CS Colaborador reúne num único 
ecrã a gestão de todo este processo, o que facilita o dia-
a-dia dos supervisores.
 
É-lhes ainda facultada a opção, para além de 
introduzirem as suas próprias faltas, de classificarem as 
faltas das suas equipas.
 
Esta classificação garante todo o controlo da definição 
do tipo de falta, nomeadamente no que se refere ao 
número de dias a descontar.
 
A decisão final cabe aos supervisores. Isto significa 
que os colaboradores, ainda que tenham indicado que 
pretendem abater a falta às férias, precisam de receber a 
aprovação para que a alteração seja aceite.

SEJA MAIS EFICIENTE NA GESTÃO DAS FALTAS E 
POUPE MUITO TEMPO NO PROCESSAMENTO DOS 
VENCIMENTOS
Consulte e marque as faltas dos funcionários, anexe a 
respetiva justificação e tenha acesso a toda a informação 
essencial à análise de assiduidade e ao processamento 
de vencimentos.

Controle todas as faltas dos funcionários para que o 
reflexo no processamento mensal de vencimentos seja 
automático.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS GERIDAS COM RIGOR E 
FLEXIBILIDADE
Registar as horas extraordinárias realizadas pelos 
funcionários da empresa é um processo simples: 
basta identificar em cada registo, o tipo de hora 
extra, bem como, o número de horas trabalhadas a 
título extraordinário. Com as horas extraordinárias 
registadas, está preparado para refletir estes valores no 
processamento de vencimentos.

AGILIDADE E AUTONOMIA NA GESTÃO DE 
REMUNERAÇÕES VARIÁVEIS 
Sempre que quer refletir para um funcionário ou um 
grupo de funcionários uma remuneração ou desconto 
pontual ou de valor variável (como um prémio de 
produtividade ou um seguro do agregado familiar), 
basta-lhe criar movimentos variáveis.
 
No momento da emissão automática de vencimentos, 
é só ativar a opção que permite incluir os movimentos 
variáveis nos respetivos recibos. Deste modo, evita 
esquecimentos, erros ou a necessidade de alterações 
dos recibos após o processamento.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS PROCESSADAS COM 
UMA VISÃO MAIS ABRANGENTE
Para os supervisores é muito fácil consultar todas as 
horas extraordinárias lançadas pela sua equipa, assim 
como introduzir as suas próprias horas extraordinárias.
 
E se forem utilizadores com perfil de administrador, 
podem ainda fazer alterações aos dados, como por 
exemplo corrigir a classificação dos tipos de horas 
extraordinárias.

DESPESAS GERIDAS COM POUPANÇA DE ESFORÇO 
E DE TEMPO
Os supervisores podem alterar as despesas introduzidas 
pelos colaboradores das suas equipas, consultar os 
anexos e aprovar as despesas para pagamento.
 
Além das despesas habituais, existem por vezes outros 
valores que pontualmente são pagos ou descontados 
aos colaboradores.
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TORNE A SUA EMPRESA MAIS PRODUTIVA: REDUZA 
O TRABALHO ADMINISTRATIVO E SIMPLIFIQUE O 
PROCESSAMENTO SALARIAL
A gestão do processamento dos vencimentos implica 
uma carga administrativa que vai muito para além da 
transferência de valores para os colaboradores. Gerir 
férias, ausências, horas extraordinárias, recibos de 
vencimento, custos e obrigações legais, consome à sua 
empresa recursos preciosos, não apenas nas tarefas 
recorrentes de cada mês, mas também na correção de 
possíveis erros.
 
O PHC CS Vencimentos foi desenvolvido para automatizar 
tarefas, simplificar processos, garantir o máximo rigor 
em todas as etapas do processamento, e apoiá-lo no 
cumprimento das obrigações sociais e fiscais da sua 
empresa – tudo isto, a partir de qualquer dispositivo.

EMISSÃO AUTOMÁTICA DE VENCIMENTOS 
FLEXÍVEL E DE ACORDO COM AS SUAS 
NECESSIDADES 
Os utilizadores do PHC CS Vencimentos com PHC On 
ativo dispõem da rotina de processamento automático 
para todos ou para um conjunto de funcionários, 
considerando não só o vencimento base, mas também 
fatores como, subsídio de refeição, horas extras, faltas, 
movimentos variáveis, subsídio de férias ou de Natal, 
despesas aprovadas para pagamento, retroativos do 
vencimento base ou o acerto de duodécimos e tendo em 
consideração a divisão por centro analítico lançada. Tudo 
isto para o período que definir, o que lhe dá liberdade 
para processar vencimentos quando lhe for mais 
conveniente. Depois é só pré-visualizar o processamento 
e no caso de não serem necessárias alterações, terminar 
dando ordem de processamento.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SIMPLES E 
INTUITIVAS 
Quando os recibos de vencimento estão introduzidos 
e validados, para além de serem enviados aos 
colaboradores, terão de ser considerados no 
processamento de transferências bancárias (no caso 
dos funcionários que recebem o seu vencimento por 
transferência bancária). Ao criar nova transferência 
bancária, pode gerar um ficheiro com os valores de 
recibos de vencimentos, recibos diversos e recibos 
de outros rendimentos, para todos os funcionários ou 
mediante os resultados de filtros aplicados no caso de 
recibos de vencimento e no caso de recibos diversos.

E se o pagamento de subsídio de refeição for efetuado 
em cartão, bastará identificar qual o banco de saída 
para esse processamento, bem como o formato de 
exportação, de acordo com o formato aceite pelo banco 
responsável pela gestão dos cartões refeição.
 
Estes são os dados necessários para o ficheiro de 
transferência bancária. Simples e intuitivo.
 
E igualmente importante é que todo este sistema está 
integrado, pelo que, caso possua o PHC CS Gestão, 
basta um clique e a classificação pretendida, para que a 
exportação do ficheiro gere um movimento de tesouraria 
pelo valor total das transferências.

ENCONTRE E ENVIE RAPIDAMENTE QUALQUER 
RECIBO  
Uma vez processados, tire partido do Monitor de Recibos 
de Vencimento, onde pode filtrar os recibos a consultar 
em função de diferentes critérios de pesquisa, obtendo 
uma listagem com informação resumida, a partir da qual 
pode navegar para o recibo; mas mais importante, pode 
enviar por e-mail os recibos de vencimento aos respetivos 
funcionários com um único clique ou fazer download de 
todos os recibos filtrados para um único ficheiro.

MAIS LIBERDADE NO CÁLCULO DO VALOR 
A PAGAR À SAÍDA
É possível calcular os valores a pagar à saída, em 
conformidade  com a Lei n.º 69/2013, em ambiente 
web, a partir da ficha do funcionário. Basta selecionar o 
nome do colaborador e preen  cher a data de saída, que 
o software encarrega-se do cálculo das remunerações 
fixas e compensações a pagar. No final, bastará emitir o 
recibo de vencimento. 

PROFISSIONAIS EXTERNOS 
MAIS HABILITADOS E MAIS DINÂMICOS
Os seus colaboradores externos e outros profissionais 
também beneficiam do PHC CS Colaborador web.  
Com este software têm a possibilidade de consultar a 
sua ficha de profissional, bem como os recibos de outros 
rendimentos resultantes dos serviços prestados.

GANHE CONTROLO SOBRE OS CUSTOS ATRAVÉS 
DA DIVISÃO POR CENTRO ANALÍTICO
Quando existem funcionários alocados por períodos 
a diferentes centros analíticos da empresa, basta criar 
os respetivos registos de divisão por centro analítico 
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e ativar a respetiva opção na emissão automática de 
vencimentos. Como resultado, pode controlar os custos 
do centro analítico tendo em conta os custos com 
funcionários alocados.

INSCREVA OS NOVOS COLABORADORES NA 
SEGURANÇA SOCIAL DIRETAMENTE
Desta forma, esta tarefa importante fica automatizada e 
acima de tudo, facilitada.

COMUNICAÇÃO DA DECLARAÇÃO MENSAL DE
RENDIMENTOS À SEGURANÇA SOCIAL VIA
WEBSERVICE
É possivel comunicar a Declaração Mensal de 
Rendimentos (DMR) à Segurança Social diretamente a 
partir do software, via webservice, na hora e local que 
mais lhe convier.

A comunicação é automática e devidamente efetuada, 
poupando-lhe tempo que perderia a duplicar 
trabalho, caso tivesse de recorrer ao serviço online da 
SegurançaSocial Direta, onde teria inevitavelmente de 
voltar a preencher os dados.
  MAPAS MENSAIS: GARANTA O CUMPRIMENTO 

DAS OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS  
A carga administrativa que se renova a cada mês com 
o pagamento de vencimentos não se esgota no seu 
processamento e transferência de valores para os 
funcionários.
 
Tendo em atenção os prazos legais para cada 
comunicação, há ainda que produzir e enviar:
• A declaração mensal de remunerações à autoridade 

tributária,
• A informação para as seguradoras,
• A guia e pagamento de IRS/IRC e imposto do selo,
• A comunicação à Segurança Social com o respetivo 

pagamento 
• E, ainda, registar os valores transferidos para o 

Fundo de Compensação do Trabalho 

Todas estas opções vão permitir o cumprimento das 
respetivas obrigações declarativas, permitindo ainda a 
atualização automática da tesouraria sempre que exista 
lugar a pagamento e caso possua PHC CS Gestão. 
Disponível para os utilizadores do PHC CS Vencimentos 
com PHC On ativo, estas declarações mensais vêm 
completar o integral tratamento mensal associado ao 
processamento de vencimentos sem depender de 
terceiros. 

Integração, Automatização e Autonomia – para que o 
desenvolvimento do talento seja o mais importante.
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PEOPLE ANALYTICS 
A TOMADA DE DECISÃO É ESSENCIAL NA GESTÃO DE PESSOAS. DECIDA SEMPRE COM BASE EM 
INFORMAÇÃO REAL E ON-TIME, DE TODOS E DE CADA UM DOS COLABORADORES DA EMPRESA
Com o apoio das ferramentas de People Analytics da solução Human Capital Management, consegue a melhor 
tomada de decisão para todos, para a empresa e para o negócio.

+ tomar a melhor decisão no momento certo

+ agir de forma assertiva sem se dispersar nas pessoas certas para apoiar quem mais necessita

+ trabalhar o desenvolvimento de pessoas com dados transformados em informação

+ melhor conhecimento das pessoas e os departamentos onde desenvolvem as suas funções

DASHBOARDS DE RECRUTAMENTO
Saiba a qualquer momento qual o tempo médio de recrutamento, a evolução do número de candidatos a 
determinada função, ou até qual o recrutamento com mais candidaturas, para além do numero de novos utilizadores 
no Portal do Candidato.

Consiga ainda medir a eficácia das entrevistas, qual a área ou departamento com mais candidaturas e cruzar a 
informação com entrevistas concretizadas. 

Analise e compare o recrutamento na empresa, e promova estratégias de atração eficazes.

People Analytics   Dashboards | Snapshots | Análises

Tempo médio  
de recrutamento

Evolução do número 
de candidatos

Recrutamento com 
mais candidaturas

Eficácia 
de entrevistas

Departamento com 
mais candidaturas

Entrevistas 
concretizadas

Novos utilizadores 
no portal

Happy Score 
por antiguidade

Happy Score vs 
perceção do líder

Happy Score 
Colaborador Top10

Incrições 
em eventos

Número médio de 
reuniões por líder

Entradas 
e saidas

Evolução dos 
vencimentos

Vencimentos 
por antiguidade

Contratos 
a terminar

Evolução de 
faltas e férias

Tempo médio  
de recrutamento

Evolução do número 
de candidatos

Recrutamento com 
mais candidaturas

Eficácia 
de entrevistas

Departamento com 
mais candidaturas

Entrevistas 
concretizadas

Novos utilizadores 
no portal
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TAMBÉM A FELICIDADE E BEM ESTAR PODEM SER MEDIDOS, PARA MELHOR SEREM GERIDOS
O PHC CS disponibiliza vários dashboards para que consiga analisar e promover a felicidade e o bem-estar 
Desde Happy Score por antiguidade do colaborador, a Happy Score do Top 10 de colaboradores na empresa, ou a 
Happy Score versus a perceção do lider. 

Ainda é possivel ver o número de inscrições em eventos, ou o número médio de reuniões por líder.

Com dados on time, ou comparando dados (períodos de tempo por exemplo), consegue agir facilmente para 
promover o bem estar na organização.

Happy Score 
por antiguidade

Happy Score vs 
perceção do líder

Happy Score 
Colaborador Top10

Incrições 
em eventos

Número médio de 
reuniões por líder

Entradas 
e saidas

Evolução dos 
vencimentos

Vencimentos 
por antiguidade

Contratos 
a terminar

Evolução de 
faltas e férias

CONHEÇA AO DETALHE TODOS OS COLABORADORES
Visualize facilmente a distribuição dos colaboradores, a evolução e distribuição dos vencimentos na empresa, e tenha 
toda a informação sobre as entradas e saídas.

Compare vencimentos de anos anteriores, filtrando por vários campos, permitindo-lhe analisar, por exemplo, a 
evolução mensal de vencimentos, ou fique logo a saber, por determinado departamento quais os custos para a 
empresa de segurança social ou descontos. 

Tenha acesso ao montante de despesas realizadas pelos seus colaboradores, analisando-as por departamento, ou 
periodo temporal, e comparando-as com anos anteriores.

Saiba, ainda, e ao detalhe os contratos a terminar, ou compare faltas por colaborador.

Caso, ainda assim,  as métricas e indicadores de base sejam insuficientes, o PHC CS permite ainda que crie os seus 
próprios indicadores, à medida do negócio e das suas necessidades de gestão.
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RESPOSTAS ESPECÍFICAS PARA 
NECESSIDADES ESPECÍFICAS

MÓDULOS COMPLEMENTARES  
Para além dos módulos que compõem a solução Human 
Capital Management do PHC CS, existem outros 
que dão resposta a necessidades mais específicas da 
organização – como é o PHC CS Documentos:

PHC CS DOCUMENTOS
Os documentos da empresa arquivados digitalmente, e 
acessíveis apenas a quem deverá ter acesso.

SOLUÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL INTEGRADA
Este sistema está ligado a todo o software PHC CS.

Ao configurar, pode definir em que áreas (clientes, 
fornecedores, compras, encomendas, correspondência, 
visitas, etc.) podem existir anexos digitais, que permitem 
agregar a cada registo imagens ou outros ficheiros. A 
partir desta definição, pode adicionar ou consultar os 
respetivos anexos no ecrã dessa tabela.

SEGURANÇA REDOBRADA
E porque a segurança é importante, estão disponíveis 
vários níveis de segurança. O primeiro nível é o de 
acesso ao próprio sistema: pode definir exatamente 
que utilizadores podem aceder ao PHC CS Documentos 
+ BPM. Outro nível de segurança é a possibilidade de 
definir que perfis de utilizadores podem aceder a cada 
pasta. A um nível mais detalhado, pode ainda definir 
uma palavra-passe para o acesso a cada documento.  
A segurança é total e configurável.

INTEGRAÇÃO COM O OUTLOOK
Foi criado um Addin para o Microsoft Outlook 2003, 
2007, 2010 e 2013, que tem por objetivo anexar emails ao 
sistema PHC. Estes emails ficam ligados a uma tabela e/
ou registo.

As tabelas e respetivos registos disponíveis no Outlook 
obedecem ao acesso de área e podem ainda respeitar 
outras restrições criadas pelo utilizador.

No Outlook, o Addin do PHC CS Documentos + BPM 
disponibiliza uma nova toolbar que permite adicionar 
emails manualmente e configurar regras de forma  
a automatizar o envio de emails para o Sistema PHC, 
mediante a observância de determinadas condições.

Esta funcionalidade também está disponível em modo 
offline. Por exemplo, pode classificar os seus emails sem 
estar ativa a ligação ao software PHC CS. Ao ativar a 
ligação, a sincronização é depois automática.
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PHC CS HELP CENTER
É essencial optar por um ERP que proporcione não 
só uma gestão completa, como o acesso contínuo a 
conteúdos de aprendizagem, de modo a garantir que 
os seus utilizadores e equipas tiram todo o potencial do 
software de gestão. 

O Help Center PHC CS está desenvolvido para ser 
um centro de recursos - disponível 24 horas por dia -, 
permitindo aos utilizadores esclarecer dúvidas através 
de conteúdos como tutoriais, vídeos, notícias, dicas de 
gestão ou artigos.

Com uma rápida pesquisa no Help Center PHC CS, 
o utilizador é possivel facilmente aprender as bases 
fundamentais para trabalhar com o PHC CS e, com 
isso, adquirir conhecimentos teóricos e práticos. 
Desde principais conceitos e funcionalidades, às 
potencialidades de cada módulo.
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PHC NOTIFY
 
Com a App PHC Notify, esteja sempre ligado ao seu 
negócio, sem ter de abrir o software

Para além da possibilidade de receber no seu 
smarthphone ou tablet notificações relacionadas com 
o dia a dia interno da sua empresa, pode passar a 
estar mais próximo dos seus clientes e parceiros de 
negócio, recebendo no seu dispositivo móvel alertas 
– por exemplo, sempre que um cliente submete uma 
encomenda – com atualizações importantes que 
podem exigir a sua intervenção imediata.

Só tem de descarregar a aplicação gratuita através da 
Play Store ou da App Store, configurar diretamente 
no seu Software PHC, de forma simples e rápida, as 
notificações que pretende receber, e esperar que o 
alerta apareça no ecrã do seu smartphone/tablet, 
informando-o de atualizações importantes que podem 
exigir a sua intervenção imediata. 

Benefícios
• Acompanhar a empresa ao minuto sem estar no 

software
• Capacidade de resposta mais rápida e imediata
• Melhorar a comunicação interna entre os 

colaboradores
• App gratuita disponível para Android e iOS
• Fácil de instalar e configurar avisos e alertas

Veja o vídeo:

Google Store App Store



Com o PHC On, o investimento que faz em 
software não desvaloriza com o passar do tempo. 
Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando 
o valor do software e potenciando o desempenho  
de toda a empresa. Isto porque o serviço 
PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas 
atualizações do software PHC CS e disponibiliza 
conteúdos que apoiam os seus utilizadores no 
dia a dia.  

Todos os anos o software PHC CS disponibiliza mais 
de 100 novas funcionalidades que tornam a sua 
empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem 
acesso a várias funcionalidades exclusivas.

NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS 
E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES 

EXCLUSIVAS PHC ON

+ Envio automático das faturas e guias de 
transporte para a Autoridade Tributária. 
+ Criação rápida do ficheiro com inventários de 
existências a enviar à Autoridade Tributária.
+ Gestão automática de penhoras e pensões de 
alimentos.
+ Produção dos reports estatísticos (ficheiro 
COPE) a enviar ao Banco de Portugal
+ Sincronização com o MailChimp® para enviar 
e monitorizar as suas campanhas de email.
+ Ligação automática ao Dropbox® para anexar 
os seus ficheiros. 
+ Sincronização com o Office 365®, Outlook® 
ou Gmail® para ganhar mais agilidade no seu 
dia-a-dia.
+ Visão global da atividade com acesso aos seus 
dashboards em qualquer dispositivo.
+ Processamento automático de remunerações 
em espécie.
+ Atualização automática dos mapas de gestão.

E estas são apenas algumas.
Tem mais funcionalidades exclusivas  
à sua espera.

Tudo sobre o PHC On em: 
www.phcsoftware.com/solucoes/produtos/phc-on/
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A conseguir resultados com poucos 
custos, mais produtividade e agilidade. 
Temos clientes em todo o Mundo. 

A inovar todos os dias em Portugal 
(Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, 
Angola e Peru.

Devidamente certificados para 
implementar software e dar suporte. 

Mais produtivos e mais preparados para 
aproveitarem as oportunidades.  
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MOÇAMBIQUE


