
DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES
A transformação dos seus recursos 

humanos começa aqui



DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES

Vá além da gestão tradicional de recursos humanos.
Crie um local de trabalho onde pessoas e os negócios prosperam com o Dynamics 365 Human 

Resources, a solução de RH que o ajuda a cuidar melhor das suas equipas.
Microsoft Dynamics 365 Human Recources capacita a sua equipa de recursos humanos com as 

ferramentas necessárias para contratar os melhores candidatos e acelerar o processo de recrutamento 
com sucesso.

Ao adicionar o módulo Dynamics 365 Human Resources à sua arquitetura de RH, está a libertar o 
poder da Microsoft Cloud ao criar uma organização mais segura, inteligente e interligada.

Principais Funcionalidades:

• Transforme as experiências dos colaboradores - Ajude os colaboradores a obterem as 
informações de que precisam, de forma autónoma, através de ferramentas self-service de RH 
fáceis de utilizar.

• Otimize os programas do HR - Simplifique e otimize os benefícios, compensações, licenças e 
ausências, certificações e formação, e programas de conformidade.

• Aumente a agilidade organizacional - Esteja pronto para se adaptar com uma solução de RH 
segura e escalável, que é fácil de adaptar, expandir e associar aos seus sistemas existentes.

• Descubra os insights sobre a força de trabalho - Tome melhores decisões ao centralizar os 
dados da sua força de trabalho e ao usar análises incorporadas para descobrir insights valiosos.



DYNAMICS 365 HUMAN RESOURCES

Capte os melhores talentos com 
o Dynamics 365 Human Resources

Contrate, integre e retenha pessoas que podem 
proporcionar resultados com impacto

Configuração e integração fácil Acesso a qualquer momento e em 
qualquer lugar

Experiência de utilização intuitiva Plataforma flexível e expansível

Informações e análises preditivos

Liberte-se das barreiras que o impedem de conquistar os melhores talentos e 
promovem o seu sucesso. Modernize o recrutamento, a monitorização de candidatos 
e a integração dos colaboradores ao ligar o sistema de RH às TI, as pessoas aos insights, 
e ao negócio ao crescimento.
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