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PLANEAMENTO DE HORÁRIOS 

Uma ferramenta orientada às n ecess i dad es  do  seu  negóc i o .  

Independentemente  de  onde  tem 
localizado o seu negócio e do tipo 
de  serviços  prestados,  pode  ter 
uma  ferramenta  que  simplifica 
todo o processo de conciliar horas 
de trabalho com centros de custo.

A  Elo  disponibi l iza  uma  ferramenta  de 

planeamento  de  horários  por  centro  de 

custo,  que  visa  simplif icar  todo  o 

tratamento de dados gerados, devido:

  Ao elevado número  de 

trabalhadores.

  À rotatividade  inerente aos 

sectores de actividade.  

  O trabalho manual  na alteração 

e cálculo dos tempos de trabalho.  

O  módulo  de  planeamento  proporciona  a  construção  rápida  de  uma  escala  de  horários  para  um  determinado  

período  de  tempo,  tendo  em  atenção  a  necessidade  da  prestação  de  serviços  em  vários  centros  de  custo,  (por 

vezes no mesmo dia).

Assim  como  o  cálculo  e  processamento  de  tempos  de  trabalho,  de  acordo  com  horários  prat icados  e  sua 

integração com aplicações de Recursos Humanos.

A  Elo  disponibiliza  soluções  de  RENTING  para  que  possa  utilizar  esta  ferramenta  com  um 
investimento mensal sustentado e com os seguintes benefícios:

. Não é um crédito, logo não irá aumentar a sua responsabilidade perante a banca; 

. É uma renda totalmente dedutível em sede de IRC (redução no pagamento de impostos); 

. Sem entradas iniciais, logo a questão da liquidez está ultrapassada. 

CASOS DE SUCESSO



A  Safira  é  uma  empresa  que  conta  com  mais  de  10  anos  de  actividade 
posicionando-se entre as 5 maiores empresas do sector. 

Com  sede  na  Maia  a  Safira tem  como  actividade  a  prestação  de  serviços 
profissionais  de  limpeza, em  diversas  áreas  onde  respondem  a  um  padrão 
qualitativo de crescente exigência. 

Umas  das  principais  problemáticas  na gestão  diária  dos  recursos  humanos  da 
Safira, são os cerca de 5000 colaboradores dispersos por vários centros de custo.

Com a necessidade clara  de automatização dos processos relacionados com o 
planeamento da actividade dos trabalhadores, bem como o tratamento de dados de assiduidade e cálculo de vencimentos,  
a  Safira optou pela implementação da Solução de assiduidade Time Value da Elo com o módulo de planeamento da  
carga horária (notícia anterior) e com a integração de toda a informação no software de Gestão PHC.

Através do Módulo de Planeamento de horários é possível apurar os custos de mão-de-obra e a sua afectação por centro  
de custo, com base na integração bidireccional com a aplicação de vencimentos PHC. 
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