CASE STUDY
Praia Golfe Hotel

Praia Golfe Hotel
O PraiaGolfe Hotel situa-se na cosmopolita e hospitaleira cidade
de Espinho em frente à Praia da Baia e ao passeio marítimo,
mesmo ao lado do Casino, com magníficos shows
internacionais, estando circundado pelos melhores campos de
Golf da Área Metropolitana do Porto.
Hotel com 133 quartos confortavelmente equipados.

Esta empresa sagrou-se como um lugar de paragem primordial para
quem visita o Norte de Portugal especialmente a zona de Espinho.
Assim a ELO, instalou neste hotel uma solução com o propósito de
agilizar os processos de Recursos Humanos através da simplificação
de processos, bem como da criação de autonomia para os
colaboradores.

“

Este software permite informação em
tempo real , liberdade para a real i zação
de outras tarefas; poupança de tempo
na procura e anál i se de i nformação e
maior capacidade de alocar recursos.
ISABEL ABELHA; Dir. Financeira

NESSECIDADES

OBJETIVOS

SOLUÇÃO












Equipar o PaiaGolfe com uma
solução de controlo dos seus
colaboradores.
Diminuir o esforço de controlo
dos funcionários no cumprimento
dos seus horários.
Simplificar a gestão de faltas,
férias e justificações que cada
colaborador pretenda registar.

TIME

SECU R IT Y



Registo e tratamento de dados de
Assiduidade de todos os
colaboradores do PraiaGolfe Hotel;
Permitir controlar os funcionários no
que diz respeito à sua assiduidade,
colocar o colaborador em contacto
com a empresa e adapta-lo às suas
funções, mediante as necessidades
da empresa.

TASK

PLUS

”

Software Elo nG TimeHR;
Módulo complementar “Portal”
do software Time HR, para
utilização por parte dos
funcionários e das chefias, a
fim de agilizar pedidos de
férias, justificação de faltas…;
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A Solução e
sua Interação
O PraiaGolfe implementou nas suas instalações a
solução da Elo Time HR nG, que se trata de uma
aplicação que gere a assiduidade e pontualidade
dos colaboradores e que permite automatizar
processos na recolha e tratamento da informação
para disponibilizar cálculos e consultas aos seus
utilizadores, sendo que tem como objectivo
conjunto a integração com aplicações externas.
Esta solução mostra-se fundamental para uma
simplificação dos processos de Recursos Humanos
através de uma automatização dos mesmos. No
entanto esta solução foi ainda complementada
com o Time HR Portal, um portal de assiduidade
com o objectivo de colaboradores, chefias e recursos humanos interagirem com o sistema no sentido de
classificar movimentos, autorizar e consultar dados.
A utilização do portal é feita com o objectivo de incentivar a que cada colaborador gira a sua própria presença
e isso representa em todos os casos uma poupança de tempo significativa para a empresa.
A interação com a solução é perfeitamente pacífica, apesar de ter existido o habitual processo de habituação
onde algumas dificuldades são detetadas, a solução foi bem aceite, o seu potencial foi entendido e posto à
prova e como consequência a sua utilização mostra-se natural e simples.

Benefícios


Redução das taxas de absentismo;



Redução do tempo nos processos diários;



Aumento da rapidez e facilidade nos
processos, devido à transformação de
processos mensais em processos diários;



Aumento da produtividade;



Diminuição dos entraves à passagem de
informação uma vez que é o próprio
colaborador a expor o caso e a fazer chegar o
seu pedido às instâncias responsáveis.
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