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A solução Gestão de Recursos Humanos permite gerir e processar, de forma fácil e intuitiva, toda 
a informação referente à gestão de Recursos Humanos de uma organização.

Com este software de gestão vai conseguir gerir e manter organizado o seu departamento de Recursos Humanos, 
acompanhando o desenvolvimento de cada colaborador dentro da empresa.
Totalmente integrado com o ERP Microsoft Dynamics NAV, a solução automatiza tarefas e facilita o cumprimento das 
obrigações fiscais e sociais da empresa.

Software de gestão 
e avaliação de pessoas

GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

• Ficha do colaborador
• Processamento salarial
• Recrutamento e seleção
• Portal do colaborador - HyColaborador
• Declarações fiscais
• Avaliação de desempenho e gestão de formação
• Segurança, higiene e saúde no trabalho
• Integração com relógios de ponto

Principais Funcionalidades



Portal Self-Service 
do HyColaborador

• Atualização de dados pessoais
• Consulta de informação de 
renumerações
• Registo de pedidos de formação
• Marcação de férias e ausências
• Registo de Despesas
• Registo de Avaliação de 
Desempenho

Cadastro 
do Colaborador

• Registo do colaborador
• Informação fiscal
• Tabela de remunerações
• Integração com o relógio de ponto 
e histórico de ausências 
• Pagamento de renumerações e 
cartões de refeição por ficheiro SEPA 
e PS2
• Preenchimento do Relatório Único

Gestão 
de Formação

• Registo de pedidos de formação, 
com identificação de temática, 
participantes e respetivo processo 
de formação
• Gestão e controlo de ações de 
formação
• Avaliação dos formandos e das 
respetivas ações de formação

Recrutamento 
e Seleção

Avaliação 
de Desempenho

• Criação de modelos de avaliação 
de desempenho por função
• Normalização das avaliações de 
desempenho
• Modelo de avaliação 360º

• Registo de candidatos
• Tipificação do processo de 
candidatura
• Conversão de candidatos em 
colaboradores
• Manutenção de histórico de 
candidatos

Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho

• Registo de ações médicas
• Registo de acidentes de trabalho
• Gestão de equipamentos de 
proteção individual
• Criação do Anexo D do relatório 
único, com os dados registados no 
módulo
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Acompanhe o crescimento dos colaboradores  
e impulsione o seu desenvolvimento profissional
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