ALIDATA
SOFTWARE

CAPITAL HUMANO:

O recurso mais valioso da sua empresa
Transforme o seu negócio com uma solução de RH totalmente integrada
Faça a gestão dos Recursos Humanos de forma simples, ﬂexível e segura.
Agilize tarefas, simpliﬁque processos, reduza custos e aumente a produtividade da sua empresa.

SOFTWARE
ALIDATA

INTEGRAÇÃO TOTAL DAS SOLUÇÕES
Sistema comunicante e integrado.
Mais produtividade, maior benefício
para a toda organização.

Time & Attendance

KPI | Key Performance Indicators

A GESTÃO DE PESSOAS É MAIS FÁCIL PARA QUEM USA ALIDATA

WORKFLOWS RH |EXEMPLOS

As soluções ALIDATA são ideais para os gestores e colaboradores melhorarem as suas
práticas de Recursos Humanos preocupando-se com o que realmente interessa:
as pessoas.

Seleção e recrutamento

São soluções ágeis e ﬂexíveis, com ferramentas e funcionalidades essenciais para
uma gestão estratégica eﬁciente dos Recursos Humanos.

Atribuição de equipamentos a colaborador

O ALIDATA é um sistema modular e totalmente integrado, o que permite a
implementação e organização dos módulos de acordo com as necessidades de
cada empresa.
A integração total das aplicações permite economizar tempo, evitar a duplicação
de tarefas e a dispersão da informação, proporcionando uma visão global de
todos os processos da empresa.

www.alidata.pt
T: + 351 244 850 030

Entrada e saída de colaborador

Inserção e aprovação de despesas
Marcação e aprovação de férias
Inserção de documentos do colaborador

Servimos pessoas, mudamos negócios.

Gestão e valorização dos recursos humanos
Estrutura organizacional

Gestão de horários

Perﬁs de processamento

Gestão de carreiras

Mapas de reporting e validação

Gestão de competências

Abonos e descontos

Controlo de descanso compensatório

Emissão de recibos e envio por e-mail

Controlo de locais de trabalho internos

Envio de alertas

Fórmulas de cálculo

Trabalho independente

Gestão de campos livres

Somos uma consultora
tecnológica que se dedica
ao desenvolvimento,
manutenção,
comercialização e suporte
de soluções de gestão para
pequenas, médias e grandes
empresas, com uma forte
aposta no apoio direto ao
cliente com um serviço de
excelência.

Módulo de Penhoras de Vencimento: processamentos, solicitadores, histórico NOVO

Maior eﬁciência e qualidade nos processos de recrutamento
Inserção de vagas e criação de anúncios

Dados dos candidatos

Publicação de anúncios nos diversos meios

Histórico de candidaturas

Timeline do processo seletivo
Indicadores de anúncios
(custo vs número de candidatos)

Templates de resposta
Tipos de entrevista e provas
Classiﬁcação de requisitos

Seleção e aprovação do candidato

Pareceres resultantes

Match up de vagas

Rubricas salariais

Avaliação da performance dos colaboradores otimizada e objetiva
Gestão da performance
dos colaboradores
Gestão de perﬁs e funções

Com 36 anos de existência,
a ALIDATA é composta por
proﬁssionais focados no
cliente, com soluções
próprias que primam pela
velocidade, abrangência de
dispositivos, simplicidade,
acessibilidade e ﬂexibilidade
de conﬁguração.

Gestão de processos de avaliação
Gestão de perﬁs de avaliação

Gestão de relações hierárquicas

Manutenção de eventos do colaborador

Questionários de avaliação

Evolução de carreira do colaborador

UTILIZE A TECNOLOGIA
ALIDATA A FAVOR DA SUA
EMPRESA PARA ATRAIR,
ENVOLVER, CAPACITAR
E RETER O SEU CAPITAL
HUMANO.
GANHE EFICIÊNCIA E AGILIZE
OS PROCESSOS DE RH,
INTEGRANDO TODAS AS
INFORMAÇÕES NUM ÚNICO
SISTEMA.
O nosso expertise em
Recursos Humanos reﬂete-se
em centenas de clientes
satisfeitos, por isso somos
o parceiro ideal para
alvancar o sucesso da sua
empresa.

CONSULTE-NOS!
Comunicação transparente e disponibilidade de informação
Consulta e impressão de recibos
de vencimento

Atualização de dados de currículo

Consulta e impressão da declaração
de IRS

Pedidos de formação

Alteração e aprovação dos dados
pessoais

Mapa de férias empresa/departamento/equipa

Inserção e aprovação de dados
de cadastro de novos colaboradores

Inserção e aprovação de despesas

Pedido e aprovação de Absentismo

Ambiente de trabalho parametrizável

ALIDATA
SOFTWARE

