
  

 ARQUITECTURA 

A nova geração de software, o nG, assenta 

nas mais recentes arquitecturas de 

sistemas, estando já preparada para os 

novos paradigmas da computação 

distribuída. 

Utilização dos motores de base de dados 

possíveis que são o Microsoft SQL Server e 

Oracle. 

Software desenvolvido sobre ASP.NET 4 já 

incluindo HTML5 e CSS3 com recurso a 

componentes JQUERY/JAVA Script. A 

aplicação ao nível do servidor aplicacional 

deverá ser publicada num servidor IIS, 

sendo que, quanto à maioria das 

funcionalidades bastará ter um browser de 

internet. 

 

 ENQUADRAMENTO 

 

O desenvolvimento de aplicações 100% “web 

based” está relacionado, entre outros 

factores, com a necessidade de simplificar a 

utilização, a sua actualização e respectiva 

manutenção das aplicações, sendo este um 

dos principais paradigmas que altera uma 

série de princípios e conceitos de gestão e 

organização. 

Numa clara aposta da ELO em adequar-se aos 

novos requisitos do mercado e por forma a 

acompanhar com maior proximidade as 

necessidades de clientes e parceiros, evoluiu 

a plataforma tecnológica do software, para 

uma nova geração 100% Web, com vista a 

permitir uma maior versatilidade e mobilidade 

de acesso à informação. 

Através da nova Geração nG, os utilizadores 

passam a aceder às aplicações ELO a partir de 

qualquer dispositivo e sistema operativo, 

desde que estes, usufruam de um browser de 

internet. 

 

 REQUISITOS 

 

SOFTWARE – SERVIDOR: 

 

 Win2008 Server ou superior; 

 Sistema Operativo 64 bits; 

 SQL Server 2008 ou superior; 

 Microsoft .NET Framework 4.0;  

 Oracle a partir da versão 9G; 

 Aplicação publicada em IIS 7 ou 

superior; 

SOFTWARE – CLIENTE: 

 

 Internet Explorer; Firefox; Google 

Chrome; Opera; Safari. 
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 FUNCIONALIDADES  
 

 Plataforma multiutilizador, 

multiempresa e multi-idioma; 

 Definição personalizada do desktop de 

trabalho; 

 Registo e caracterização individual de 

funcionários (possível a sincronização 

com ERP’s existentes); 

 Definição de regras de assiduidade de 

acordo com os contratos de trabalho 

existentes; 

 Definição de horários fixos, flexíveis, 

turnos, isenção de trabalho e jornadas 

contínuas; 

 Gestão de prevenções com ou sem 

presença física; 

 Criação de regras de tolerância, 

arredondamentos, compensação de 

trabalho diário, semanal ou mensal, 

trabalho nocturno, entre outras; 

 Tratamento automático de horas extras, 

diferenciando os respectivos períodos 

em que ocorrem; 

 Gestão de dias especiais por regiões, 

nacionais e internacionais; 

 Gestão de período de férias; 

 Gestão de banco de horas; 

 Visualização gráfica da situação anual 

do colaborador; 

 Tratamento de anomalias, quando é 

confrontado o real com o previsto. 

 Flexibilidade na criação de reports e 

gráficos da informação pretendida; 

 Exportação da informação para Excel, 

PDF, entre outros; 

 Fecho do período e exportação para os  

ERP’s existentes para processamento de 

vencimentos. 

 

 

 

 VANTAGENS 

 

100% WEB 

Preparado para aceder a partir de qualquer 

local, a qualquer hora e em qualquer dia. 

 

TECNOLOGIA 

Construída de acordo com as mais recentes 

arquitecturas de sistemas implementando os 

padrões de desenvolvimento de aplicações 

empresariais e profissionais. É uma 

arquitectura desenvolvida em camadas que 

separa a lógica de negócio dos restantes 

componentes, com o objectivo preciso de 

servir as várias áreas de actuação e negócio, 

estando também desde já preparada para os 

novos paradigmas da computação distribuída. 

 

ACESSO VIA BROWSER 

Os clientes acedem através do browser que 

utilizam diariamente no acesso à internet. 

 

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA 

Apenas é efectuada uma instalação única no 

servidor, que é partilhado automaticamente 

para todos os utilizadores. 

 

SEM LIMITE DE UTILIZADORES 

Vários utilizadores podem aceder, em 

simultâneo, à mesma aplicação. 

 

ACTUALIZAÇÕES IMEDIATAS 

A actualização de uma nova versão fica 

automaticamente disponível para todos os 

seus utilizadores. 
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