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SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ASSIDUIDADES
A Solução de Gestão de Assiduidades ARTSOFT é composta  

por uma plataforma (software) de gestão que recolhe e 

analisa os dados relativamente aos tempos e assiduidade 

dos colaboradores, como também por um conjunto de 

dispositivos, físicos e virtuais (reconhecimento biométrico,  

relógios de ponto virtuais, entre outros).

Toda a informação sobre presenças, faltas, férias, serviço 

externo, etc., fica registada automaticamente no sistema,  

podendo ser tratada e processada pelo responsável de 

recursos humanos. Trocas de horário, geração de mapas 

de escalas, gestão de bancos de horas, são algumas das 

tarefas simplificadas por esta solução, deixando mais 

tempo livre para tarefas de maior valor acrescentado.

Esta solução pode funcionar integrada com o seu ERP, 

simplificando todo o processamento de salários  

e proporcionando significativos ganhos de produtividade.

VANTAGENS DA SOLUÇÃO
REDUÇÃO DE CUSTOS
O registo e verificação manual da assiduidade dos  

colaboradores é um processo que pode demorar em  

média 5 minutos por mês para cada colaborador  

(Fonte: American Payroll Association). A automatização 

deste processo origina uma significativa redução de custos, 

libertando a pessoa responsável para outras tarefas.

ELIMINAÇÃO DE ERROS
A automatização dos registos de presenças e ausências 

integrada com o processamento de salários evita erros,  

quer na introdução dos registos, quer na contabilização para  

a remuneração dos colaboradores. Erros esses que podem  

originar pagamentos superiores ou inferiores ao devido pelo  

colaborador, resultando, em ambas as situações, em prejuízos,  

que podem representar até 8% da massa salarial bruta 

da sua empresa (Fonte: American Payroll Association).

FIABILIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS 
Com a informatização da gestão de assiduidades terá, em  

qualquer momento, dados fidedignos, sempre atualizados, 

válidos em caso de litígio e integrados com as restantes  

áreas da empresa, o que lhe proporcionará um total controlo  

dos seus colaboradores, podendo facilmente agilizar 

processos e ajustar as suas equipas a fim de obter uma 

maior rentabilidade empresarial. 

Saber gerir a sua equipa, otimizando os tempos de trabalho e agilizando processos manuais, tornará a sua  

empresa mais eficiente.

Na perspetiva da valorização do capital humano, desenvolvemos a solução de Gestão de Assiduidades ARTSOFT,  

que incorpora toda a gestão de tempos dos seus colaboradores, integrada com o seu ERP. Uma aposta que 

simplifica e agiliza os processos associados à gestão de recursos humanos, garantindo um elevado nível de 

fiabilidade e segurança. Porque o tempo tem valor, esta solução irá revolucionar a gestão de recursos humanos 

na sua empresa.

“Desde que utilizamos a Gestão de  

Assiduidades, temos um melhor 

controlo dos períodos de trabalho dos 

nossos colaboradores, tornando-os mais  

responsáveis pelos seus horários  

e pelas funções e tarefas que desem-

penham. O sistema informa-nos tudo 

no final do mês.”

António Carriço

Administrador da Liderplas

“Conseguimos obter indicadores que 

nos eram muito difíceis retirar, e agora 

basta uma simples listagem para obter 

a informação que necessitamos” 

Rita Rosa

Diretora de Recursos Humanos da SEUR

 “A gestão de assiduidades ARTSOFT 

modificou os procedimentos da  

empresa e melhorou a nossa gestão 

de recursos humanos”

João Guerra

Diretor Financeiro da Transucatas



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
·  Gestão de faltas, ausências, feriados, férias e regularização de presenças

·  Compatível com diferentes dispositivos de leitura e métodos de identificação

·  Gestão de bancos de horas e trabalho suplementar

·  Plataforma web de fácil utilização pelos colaboradores (portal)

·  Geração automática de escalas para grupos de colaboradores, gestão de horários completos e trocas de horários

·  Integração com o processamento de salários do seu ERP

·  Relatórios e análises de gestão

·  Contempla regras do CT e de cada empresa em particular

SISTEMA INTUITIVO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO 
Toda a solução foi pensada de modo a facilitar e simpli-

ficar a sua utilização. Na implementação deste sistema 

não necessitará de incorrer em custos de formação para 

uma aprendizagem do programa. Elaborado numa óptica 

do utilizador, a sua utilização é fácil, intuitiva e, de forma 

expedita, conseguirá efectuar todas as tarefas que dispo-

nibilizamos sem formação e sem necessitar de pessoas 

especializadas nesta área.

CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES LEGAIS 
Além do cumprimento do requisito legal de registo de 

ponto, o sistema de Gestão de Assiduidades garante 

o respeito das obrigações do Código de Trabalho, por 

exemplo no que respeita a descanso obrigatório e com-

pensatório, bancos de horas, trabalho extraordinário, 

entre outros, evitando assim custos extraordinários que 

poderiam ocorrer com irregularidades detetadas pela 

entidade fiscalizadora.



A Solução de Gestão de Assiduidades ARTSOFT é composta  


