
O seu parceiro para uma tomada de 
decisão sustentada, para um planeamento 
mais facilitado, coerente e justificado, 
contribuindo para o aumento da 
produtividade.

B!HR

Com o B!HR:
Obtém uma análise mais completa e 
precisa sobre vários indicadores de 
gestão;

Realiza vários estudos como: cruzar 
índices de assiduidade e de 
produtividade, análises entre 
equipas e desempenhos de 
produção ou análise de custos;

Obtém rácios que serão o suporte 
para futuras mudanças.

A solução para a análise dos recursos 
humanos da sua empresa nas 5 das 
principais áreas: 

→ Cadastro,
→ Assiduidade,
→ Remuneração/Custos,
→ Formação,
→ Avaliação.

Identifique as necessidades 
humanas nas diferentes áreas de 
negócio da sua empresa com esta 
solução.

Fortaleça a sua decisão com os 
indicadores e análises certas. 

Alie-se a uma equipa que 
desenvolve soluções à medida do 
seu crescimento. 

Arquiconsult é o parceiro que 
cresce consigo e B!HR é a 
solução que faz a diferença na 
sua gestão.



Para além do B!HR temos outras 
soluções setoriais:

OUTRAS SOLUÇÕES B!:

Destinado a empresas de sistema de gestão de 
águas, a solução ARQUIS permite-lhe auxiliar 
na análise global do seu negócio através da 
utilização de indicadores exclusivos e 
orientados à gestão de águas.

Solução personalizada à gestão de transportes 
e logística, com disponibilização de indicadores 
típicos e específicos. Ajude a sua empresa a 
melhorar o seu negócio com o B!Trans, uma 
solução adequada à sua área de negócio.

Para o setor do retalho, torna muito mais fácil 
gerar informação do seu negócio através de 
dados concretos, para que possa aumentar os 
lucros, diminuir custos e tomar as decisões 
mais acertadas.

Poderosa solução de análise para a gestão de 
vendas e reservas que integra indicadores 
essenciais no negócio da hotelaria. RevPAR, 
RevPOR, taxa de ocupação, número de quartos 
ocupados e disponíveis são alguns dos 
indicadores que poderá consultar e manipular 
na sua análise para obter poder para s sua 
melhor decisão.

Contacte-nos através do e-mail 
comercial@arquiconsult.com, do telefone 218 205 610 
ou website www.arquiconsult.com  


