
As atualizações de cadastro dos funcionários, a manutenção e consulta do mapa de férias, o registo 
e controlo de absentismo e a resposta a pedidos de documentação ou de esclarecimento estão a 
consumir tempo precioso ao seu departamento de Recursos Humanos?

A descentralização destas tarefas através da solução web PdC – Portal de Colaborador, desenvolvida 
com uma fi losofi a self-service, permite estabelecer uma interação mais directa com os colaboradores, 
permite centralizar e informatizar informação dispersa e ainda em papel e melhora o desempenho 
da gestão de Recursos Humanos!

pdc portal de 
colaborador

Descentralize os seus 
Recursos Humanos

Benefícios
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Moderniza e aproxima a relação entre os colaboradores e o departamento de recursos 

humanos;
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Simplifi ca e automatiza os processos do departamento de recursos humanos;
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Aumenta e acelera a capacidade de resposta dos departamentos em relação aos pedidos 

dos colaboradores;
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Permite gestão multiempresa de funcionários, férias e ausências;
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Reduz o trabalho e os custos administrativos;
� checkmark2磂먲᠀倀걚猁                Liberta tempo ao departamento de recursos humanos para tarefas técnicas.



Cadastro
Consulta e alteração de dados 
pessoais do funcionário. Anexação 
de documentos – identifi cação, 
curriculum vitae, certifi cados.

Férias
Pedido, aprovação, consulta e 
alteração de férias. Mapa de férias 
por funcionário, departamento ou 
empresa.

Ausências
Registo, aprovação, consulta e 
justifi cação de ausências, com 
anexação de documentos. 

Salários
Registo de faltas, horas extra e 
alterações mensais. Consulta, 
download e impressão de recibos, 
extrato de vencimento e declaração 
anual de rendimentos.

Despesas 
Registo, aprovação, pagamento 
e consulta de documentos de 
despesas. Despesas descriminadas 
por funcionário, tipo e viatura, com 
registo de kms e consumos. 

Mapas e Análises
Consulta e exportação para Excel 
de mapas de gestão: folha de féria, 
extrato de vencimentos, recibos 
emitidos, despesas por funcionário 
ou departamento.

Integração
Com Recursos Humanos 
PRIMAVERA e Microsoft Excel e 
Exchange.

Alertas e Notifi cações
Alertas sobre os eventos dos 
Recursos Humanos sob a forma de 
listas ou notifi cações por email.

Sobre a CIBEN
A CIBEN é uma empresa de consultoria em tecnologias de informação e soluções de gestão empresarial.

Especializada no desenho, desenvolvimento, implementação e suporte de software de gestão empresarial, tem como principal 
objetivo entregar serviços e soluções de valor acrescentado que otimizem processos e regras de negócio dos seus clientes.

Com uma equipa multidisciplinar de 30 colaboradores e localizações em Benavente e Lisboa, a CIBEN está presente no mercado 
desde 1992 e conta diariamente com a confi ança de mais 600 clientes empresariais. 

telep     263 518 180 telep     214 011 939

BENAVENTE LISBOA

window�      www.ciben.pt

mail2���        comercial@ciben.pt
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