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Solução para gestão de tempos de recursos-humanos e
avaliação da actividade nos projectos
Saiba com exactidão os tempos gastos por cada colaborador em cada actividade, as
horas de entrada e saída e com redução de custos e aumento de produtividade.
•
•
•
•
•

Folha de horas por colaborador detalhada (Dia, Hora, Duração, Projecto, Fase e
Actividade);
Justificação;
Cálculo de salários e horas-extra;
Mapas de análise;
Integrado com o WorkinProject

Benefícios
• Controlo de actividade e ponto em simultâneo;
• Aumento da colaboração;
• Poupança de tempo na avaliação da actividade dos colaboradores;
• Garantia de confidencialidade e fiabilidade dos dados;
• Criação de uma base de dados importante para tarefas de análise, elaboração de
orçamentos, atribuição de prémios, etc.
Características
• Controlo automático da hora de inicio e término das actividades do colaborador
ligadas aos projectos;
• Filtro dos Projectos, Fases e Actividades predefinidas para o colaborador –
redução dos tempos de registo;
• Interface ergonómico onde o colaborador apenas tem que seleccionar o Projecto
e a Actividade que vai iniciar ou terminar;
• Pesquisa configurável por diversos parâmetros;
• Emissão de mapas pessoais;
• Vários níveis de acesso;
• Integração com o WorkinProject.
Solução
Gestão da actividade dos colaboradores por projecto e cálculo de salários integrada com
o software WorkinProject.
Destinatários
Todas as empresas onde a principal função dos funcionários consiste na utilização de
um computador (Engenharia, Arquitectura, Designers, Centros de apoio ao cliente,
Tecnologias de Informação, etc.).
O colaborador selecciona a actividade em que vai trabalhar e activa o relógio interno (no
servidor sem possibilidade de acesso pelos colaboradores) de controlo da duração da
actividade. No final pode terminar essa actividade ou iniciar uma outra sendo a anterior
terminada.
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Indique a percentagem de execução real da actividade no projecto. O WorkinProject
calculará o tempo estimado para a conclusão da mesma e do próprio projecto.

Analise a actividade detalhada dos colaboradores. Filtre por projecto e verifique a
evolução produtiva.
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Analise à folha de horas para processamento de salários.

4

