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MANTENHA O SEU SOFTWARE ACTUALIZADO

Não perca a oportunidade de conhecer as novas funcionalidades do TIME HR – Gestão de 
assiduidade

Esta  nova  versão  disponibiliza  uma  extensa  lista  de  novidades,  as  quais  resultam do feed-back  de clientes  e 
parceiros, quer seja através de sugestões, pedidos, correcções ou actualizações legais.

A nova versão do Time HR, reforça a sua arquitectura modular escalável, ou seja, significa que pode evoluir: 
quanto ao nº de funcionários, nº de utilizadores da aplicação e também ao nível funcional. Através da integração de 
novos módulos, tais como: Planeamento de Horários; Escalas; Controlo de Acessos, Alertas; Time Web (portal do 
colaborador), entre outros. 

EM DESTAQUE ALGUMAS FUNCIONALIDADES: 
 Mapa de férias parametrizável com marcação de meios-dias de férias. Impressão em formato anual ou trimestral. 

 Possibilidade de criar diferentes contas correntes por funcionário.

 Marcação de feriados regionais aplicável em organizações com funcionários dispersos por diferentes regiões.

 Lançamento de alterações aos dados do funcionário,  durante um determinado período de tempo; findo esse 
período a aplicação repõe os dados definidos inicialmente,  por ex.:  alteração do grupo /  tipo de funcionário; 
horário / plano semanal; etc.

 Marcação única – aplicável a chefias e direcções;

 Possibilidade de definir o número de marcações por horário;

 Visualização de acumulados e situação anual num ecrã único, permitindo obter a fotografia imediata sobre a 
assiduidade de cada colaborador;

 Definição de hierarquias multi-nível (aplicável quando existe o módulo Time Web)

 Lançamento de extras aprovados – permite o registo de valores máximos de extra que um funcionário ou grupo 
de funcionários pode efectuar durante um período.
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 Calendário que reúne numa consulta única, situações diárias passadas (acumulados) e situações diárias previstas 
(futuro), imagem em cima;

 Dados sobre o objectivo semanal e o trabalho realizado, permitem a monitorização e controlo do  trabalho por 
funcionário.

Clique aqui para receber um documento completo com todas as novidades do TIME HR.

CASOS DE SUCESSO
A Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, SA., localizada em Vizela, é actualmente, na Europa, a maior fábrica de 

toalhas de felpo e outros têxteis para casa de banho, sendo responsável por um quarto do total das exportações de 

felpos portugueses.  Em 2009 realizou uma joint-venture com a empresa indiana Abhishek Industries,  tendo como 

grande objectivo passar a ser o líder e o maior fornecedor no mercado mundial de felpos e outros têxteis.

Com aproximadamente cerca de 600 colaboradores, a Mundotêxtil conta com a experiência das soluções Elo desde 

1995, tanto na área de recursos humanos como na produção.   

É com enorme satisfação que mais uma vez acompanhamos este  cliente  de longa data na actualização do seu 

software,  passando  agora  a  usufruir  de  novas  funcionalidades  e  vantagens  na  gestão  diária  dos  seus  recursos 

humanos. 
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