
O CLIENTE

O DESAFIO

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS

AS FERRAMENTAS
Através da configuração da plataforma e assente nas suas carac-
terísticas de multi-empresa e multi-utilizador, esta solução permite 
a sua adequação a todos os tipos de empresas e de diferentes 
dimensões.

• Cadastros

• Remunerações, descontos e encargos

• Férias

• Mapas legais: ( Relatório Único | 

Declaração de IRS | Modelo 10 | Ficheiro 

de Segurança Social | Declaração Mensal 

de Remunerações AT

• Emissão de ficheiros para bancos: PS2, 

SEPA e Cartão de Refeição

“A solução de Payroll da SQUAD é um sistema rápido e fiável, de utilização acessível a qualquer utilizador 
e facilmente adaptável às diversas realidades de Recursos Humanos. Permitiu gerir facilmente a infor-
mação de Recursos Humanos, como salários, seguros, medicina do trabalho e ao mesmo tempo integrar 
a informação contabilística com diversos interfaces de contabilidade.” 

Eva Norte, Assistant Manager, RSM

MISSÃO CUMPRIDA

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS
• Redução do tempo de realização 
   dos processos 

• Integração com qualquer ERP e sistemas de 
   gestão de assiduidade

• Geração flexível de relatórios

• Fácil utilização  
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A RSM International Association é uma organização que presta serviços em áreas como Audit, 
Outsourcing, Consulting, Information Systems, Tax, Corporate Finance e Incentives. Assegura 
um leque global de competências e capacidades financeiras, contabilísticas, fiscais, entre out-
ras, de âmbito multidisciplinar e complementar, com o objectivo de transformar o conheci-
mento em valor, visando o benefício dos seus clientes e dos seus colaboradores.

O outsourcing de processamento de salários para várias centenas de colaboradores de diversos clientes, das mais vari-
adas áreas de negócio,era moroso e envolvia muitos processos manuais. O desafio era duplo e exigente: ajustar a di-
mensão da equipa administrativa, e simultaneamente tornar os processos mais céleres.

Após anos de utilização de um software comum de mercado, a solução da SQUAD surgiu como a 
ferramenta que pela sua flexibilidade, robustez e fácil utilização, permite executar as tarefas ligadas aos 
processamentos de salários de forma rápida, célere e exata. Todos os processos manuais ligados ao 
envio de dados às autoridades tributárias e banca foram eliminados e tudo passou a funcionar auto-
maticamente, libertando recursos sem comprometer o rigor de todo o trabalho realizado pela nossa 
equipa interna.


