MISSÃO CUMPRIDA
O CLIENTE
A Magnetik Group integra um conjunto de profissionais com uma sólida experiência em Consultoria de Sistemas de Informação, que partilham uma visão de negócio focada na satisfação das
necessidades dos clientes e orientada à criação de valor.

O DESAFIO
Com o crescimento das empresas do grupo, impôs-se o recurso a ferramentas tecnológicas de interfaces amigáveis e
Intuitivos. Em ambiente de intranet disponibiliza-se informação do dia a dia aos colaboradores, numa ótica de descentralização dos processos, libertando os Recursos Humanos de tarefas meramente administrativas.

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS
O Portal do colaborador é uma porta de entrada para as ferramentas de produtividade que
existem nas empresas mas que muitas vezes não são disponibilizadas de forma centralizada
através de um acesso fácil e intuitivo.
Numa primeira fase a ferramenta dá acesso a informações correntes – recibos de vencimentos,
marcação de férias, trabalho suplementar, justificação de faltas; numa segunda fase abrir-se-ão às
ferramentas de formação, avaliação do desempenho e oportunidades para mobilidade interna.

“Conseguimos alcançar um elevado nível de satisfação e envolvimento interno dos colaboradores, ao
implementar uma ferramenta que facilita a vida do colaborador, em processos muitas vezes morosos, e
aumenta o conhecimento das atividades internas da empresa.”
Miguel Filipe, Partner

AS FERRAMENTAS
O Portal do Colaborador permite:

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS
• Employee/manager self-service

• Aceder à informação de cadastro
• Visualizar/download de documentos (ex: recibo de vencimento,
declaração de IRS)
• Entregar documentos: despesas, baixas, etc.
• Marcar férias; mapa de férias
• Aceder às ferramentas empresariais, por exemplo desempenho, formação, etc.
• Consultar agenda corrente e ações pendentes e/ou validadas; workflows
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• Acesso centralizado à informação
• Optimização de trabalho DRH, já que
o portal permite a atualização de dados e a
entrega/download de documentos
• Maior transparência na comunicação
interna e agilidade dos processos

