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ANALISE, DE UMA FORMA
SIMPLES, O SEU NEGÓCIO,
COM BUSINESS INTELLIGENCE.

Indicadores de
SOBRE a

SOLUÇÃO
A sua solução para análise dos recursos humanos
da sua empresa, nas suas 5 áreas principais:

. Cadastro;
. Assiduidade;
. Remuneração;
. Formação;
. Avaliação.
Identifique as suas necessidades humanas nas
diferentes áreas de negócio da sua empresa com
a nossa solução B!HR.

GESTÃO RH FIÁVEIS
O B!HR permite analisar de forma mais completa
e precisa sobre vários indicadores de gestão:

. Cruzar índices de assiduidade e de produtividade;
. Análise entre equipas e desempenhos de produção;
. Análise de custos versus rentabilidade de cada
departamento.

. Obtenha rácios que serão o suporte para futuras

mudanças, como equacionar a diminuição ou ampliação
de recursos, reforço em formação, entre outras medidas.

BENEFÍCIOS

. Conhecer melhor os seus processos (produtivos,
comerciais, administrativos e outros);

O que ganha o gestor RH

COM O B!HR

. Analisar e identificar a informação recolhidas durante
o processo de captação de dados;

. Medir efetividade de processos, de uma ação, dado
ou ferramenta utilizada na empresa;

. Mais flexibilidade na execução dos processos;
. Tomadas de decisão sustentadas em factos e

. Controlar receitas e despesas;
. Identificar perdas e custos (desvios ao previsto);
. Aumentar o lucro com base nas informações e

. Maior conhecimento empresarial;
. Competitividade estratégica;
. Maior eficácia na execução relatórios de

. Planear e simular previsões com maior segurança;
. Maior rapidez na análise das informações;
. Facilidade na realização de relatórios, dashboards

dados reais;

gestão operacionais.

estatísticas produzidas;

e estatísticas comparativas;

. Permite um rápido retorno do investimento.

SOBRE A

B!HR
B!HR

ARQUICONSULT

Arquiconsult é uma empresa de consultoria de
sistemas de informação, baseada em tecnologias
Microsoft Dynamics 365, com escritórios em Lisboa,
Porto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilha, Salamanca,
Luanda e Riyadh.
Formado por uma equipa de consultores experientes,
tendo já implementado algumas das mais complexas
soluções empresariais Microsoft Dynamics e é
frequentemente referido a clientes internacionais
para as suas implementações no nosso país.
A Arquiconsult está constantemente a inovar na
sua oferta e tem vários verticais, para vários sectores
de actividade, que acrescentam valor ao Microsoft
Dynamics 365.
Actualmente, temos clientes nos mais diversos sectores:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Laboratórios Edol
Gato Preto
Go Natural
Cork Supply
Essencis
Luís Simões
Renascimento

Sisav
Maltha
Grupo Salmeron
Fox Reciclagem
EGEO
TRIU
Veolia

LOCALIZAÇÕES

LISBOA | PORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILHA |
MADRID | SALAMANCA | RIYADH
(+351) 218 205 610

PT comercial@arquiconsult.com
633 907 561
ES (+34)
comercial.spain@arquiconsult.com
(+244) 939 954 360
AO comercial@arquiconsult.com
(+966) 50 763 4302

KSA commercial@arquiconsult.com

www.arquiconsult.com

Co-financed by:
UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

