Sage HRM X3
A gestão do capital
humano ao serviço
da sua estratégia
Face a um mercado instável e uma concorrência em crescimento, a consciência de
que os Recursos Humanos constituem, mais que nunca, uma alavanca competitiva
forte para as empresas é uma realidade.
Para ajudar as equipas de Recursos Humanos a concretizarem os seus objectivos
nos prazos estabelecidos, a Sage propõe o Sage HRM X3, uma solução completa e
modular.
SOLUÇÕES

WMS

Uma solução completa e modular
O Sage HRM X3 dirige-se às empresas que desejam optimizar a gestão Administrativa e
de Processamento de Vencimentos, desenvolver uma Gestão global de recursos humanos, acompanhar reorganizações, fidelizar e desenvolver o Capital Humano.
Esta solução oferece aos Directores de Recursos Humanos, a possibilidade de contribuírem significativamente para os objectivos da empresa.

HR
SOLUÇÕES

ERP

Opte por uma visão a 360° do capital humano.
Liberte as equipas de RH das tarefas administrativas!

SOLUÇÕES

Coloque os RH
no centro da sua
estratégia!

O Sage HRM X3 oferece-lhe:
Ampla cobertura funcional e automatização de processos que permitem às direcções de
recursos humanos mobilizar, desenvolver, optimizar e fidelizar o Capital Humano.
Evolução das práticas e estratégias de RH, graças a uma adaptação e personalização vasta e
perene.
Optimização da circulação da informação e administração dos dados que permitem uma
tomada de decisão mais rápida e uma melhor gestão de recursos.
Descentralização de processos junto dos colaboradores e gestores.
Business Intelligence totalmente integrado e orientado para o utilizador permitindo
examinar o CH, avaliar e comunicar a contribuição da DRH no cumprimento dos objectivos
da empresa e da melhoria da produtividade.

SOLUÇÕES

FRP

Sage HRM X3

• Gestão de Vencimentos
• Administração de Pessoal
• Gestão de Despesas
• Tempos e Actividades
• RUAS (Relatório Único 			
Actividade Social)
• Participações e Repartição
de Lucros

Formação •
Competências •
Carreiras •
Postos e Organigramas •
Massa Salarial •

O Sage HRM X3 beneficia de uma forma standard das funcionalidades técnicas permitidas
pela plataforma tecnológica SAFE X3. Esta plataforma SAFE X3 conta actualmente com mais
de 150.000 utilizadores no mundo.

Torne a Gestão do
Capital Humano
numa vantagem
estratégica!

Principais Funcionalidades
Formação

Dinamizar o capital humano com a gestão das políticas de
formação, construindo um catálogo de formação com a
definição da orientação dos planos de formação. Visualizar graficamente o conjunto das sessões programadas.

Competências

Melhorar a gestão de talentos e facilitar a cartografia dos
cargos/funções graças a um referencial de competências
e de funções transversais e únicas.

Gestão de Carreiras

Avaliar, valorizar e fidelizar colaboradores com funcionalidades simples, coerentes e eficazes. Identificar rapidamente o perfil ideal para cada cargo,
posto ou missão.

Gestão Administrativa e Salários

Optimizar a gestão dos colaboradores e o processamento
de vencimentos, graças a um motor potente e a uma aplicação pré-parametrizada e personalizável.

Tempo e Actividades

Planificação de actividades facilitada, registo simples e
protegido e uma visualização gráfica da actividade dos
colaboradores.

Controlo

Aumentar a visibilidade do papel estratégico da
DRH, graças aos quadros de controlo e a indicadores RH relevantes.

Aperfeiçoar a Produtividade
Gestão Administrativa
Gestão centrada no indivíduo graças à unicidade da matrícula com
um vasto cadastro de dados (dados pessoais, visitas médicas, gestão de dividendos e participações, interesse demonstrado, habilitações, certificações, gestão de pessoal não assalariado).
Gestão Multi-Sociedade
Referencial único das regras de gestão, compartilhado por todas as
entidades do mesmo grupo de sociedades com herança automática de parâmetros.
Gestão Documental
Geração automática de documentos administrativos (contratos
preliminares (promessa de contratação), contratos de trabalho e
adendas, alterações), possibilidade de anexar documentos às fichas de pessoal, arquivo das folhas de pagamento.
Declarações
Relatório Único Actividade Social, Declaração Seguros, Mapas de
sindicatos, Modelo 10, Declaração de Retenções na Fonte, Declaração de Remunerações para a Segurança Social.
Notas de Despesa
Registo, gestão e contabilização de despesas.
Tempos e Actividades
Registo personalizável, recolha de ponto, número ilimitado de naturezas de eventos, repartição analítica.
Ciclo de Pagamento
Possibilidade de tratar, na mesma sequência, todas as operações
necessárias à realização das declarações de pagamento aos funcionários ou a uma determinada população seleccionada.
Competências
Referencial de competências único, transversal e partilhado pela
formação, avaliação, carreiras, cargos e funções. As competências
são parametrizáveis e definidas em função de escalões de níveis.

Gestão de Vencimentos
• Processamento de Salários
• Gestão de Pessoal
• Gestão de Despesas
• Gestão e Recolha de Tempos
e Actividades
• Gestão de Dividendos e
Participações

Gestão de Recursos
Humanos
• Formação
• Gestão de Competências
• Gestão de Carreiras
• Gestão de Cargos e Postos
• Organigramas
• Gestão da Massa Salarial

Cargos e Funções
Descrição de cargos tipo, permitindo elaborar uma cartografia
funcional, facilitando a criação dos postos de trabalho. Possibilidade de visualizar organigramas funcionais.
Gestão de Carreiras
Gestão e histórico do percurso profissional dos colaboradores. Herança automática das competências no seguimento da afectação
a um cargo, a uma sessão de formação ou a uma determinada
avaliação. As competências podem também ser registadas manualmente.
Gestão da Formação
Definição de organismos, estágios e sessões. Gestão das versões
do plano de formação e edição de certificados.
Descentralização de Processos
Acesso Web ISO funcional e síncrono, permitindo responsabilizar a
totalidade dos recursos.
Gestão
Quadros de controlo, simples e de fácil acesso, favorecendo as tomadas de decisão.
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Uma Plataforma Tecnológica
Ao serviço do seu departamento de RH
SAFE(*) X3 facilita a utilização e a administração do Sage HRM X3,
graças às seguintes características:

3 vantagens

Várias pré-parametrizações destinadas a uma implementação
apropriada e rápida;
Uma arquitectura totalmente aberta e orientada por Web Services,
permitindo uma escalabilidade superior a 2.000 utilizadores
simultâneos;
Uma potente gestão da notificação para automatizar os seus
processos (Workflow);
Um portal Web 2.0 dinâmico e intuitivo que facilita o acesso às
informações, incluindo aplicações externas (páginas Web, fluxos
RSS, etc. …);

Sage HRM X3
Simples

Integração de vários componentes gráficos
para uma ergonomia intuitiva e user friendly

Implementação Rápida

Personalização e pré-parametrização para
obtenção de ganhos nos tempos
de implementação

Económica

Custo total de posse entre os mais
eficientes do mercado

Instrumentos de publicação de relatórios e de instrumentos
de apoio à decisão integrados na plataforma (Crystal Reports
integrado, datamart decisional explorado através da tecnologia
Business Objects, etc. …);
Tecnologicamente independente permite o funcionamento em
multi-plataforma. (Sistemas Operativos; Windows / Linux e SGBDR:
Oracle / MS-SQL Server). Sendo também uma plataforma nativa
Web (Iexplorer).

165.000

* SAFE X3: Sage Application Framework for the Enterprise.

Sage
Mid-Market
no Mundo

Utilizadores

53

Países

200

Parceiros

Referências SAFE X3
01 dB·Metravib · A2C · Aceto Corporation · AFT·IFTIM · Altran · Airis · Agriloja · Altrad · Ammann · Aqualux ·
Arcelor · Aviludo · Mittal · Arento · ARestant · Asica · Blanchon · Bleu Blanc · Bossia Cocinas · BnF · CateringPor ·
César · CESI · CRP Industries · Cofigam · Dancake · Depac · East Coast Olive Oil · EDF Trading Logistics · Escudero
· Etablissements Pichon · FCCN · Filinto Mota · Fininfo · Ganong Bros· Ltd · Gaillon · Gomyl · Groupe FMP · Grupo
AGB · Grupo Béltico · Grupo Marques· Hammond Manufacturing · Hedis · Holmberg · Kind · Laboratórios Delta
· Laboratoires Boiron · La Fournée Dorée · Legal · Levira · Loupot · Martinez y Canto · Medishop · Naturener
· Neinver · New England Natural Bakers · Ongoing · Onsrud Cutter IP · OPAC du Rhône · Palau · Plumettaz ·
Procatering · Revocoat · Rubion · Russell Sigler · Saint·Gobain · Saint·Gobain Semiconductor · Satellite Industries ·
SBM · SFERE BM · SLAT Power supplies · Sonnax · Univeristé Paris Descartes · Uniself · UreSil · Vinci Construction ·
Visotec Arlux · Winter Aircraft Products · World Minerals…

Saiba mais acerca da Solução Sage HRM X3 em:
www.sage.pt/midmarket | midmarket@sage.pt | 808 200 482

