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Sistemas de Gestão de Recursos Humanos

Funcionalidades:

Processamento de vencimentos
O Processamento de Vencimentos é uma tarefa 
morosa e complexa que depende de vários 
factores. 
O processamento manual ou a falta de uma 
ferramenta integrada com módulos de gestão 
financeira e/ou os restantes módulos de 
recursos humanos pode dificultar e prolongar 
ainda mais este processo, desperdiçando 
recursos existentes na empresa em tarefas 
optimizáveis. Numa altura em que os cortes  e a 
gestão de orçamentos é uma preocupação, a 
eficiência de utilização de recursos é 
imprescindível.

Apoiada numa interface intuitiva, a solução 
desenvolvida pela Quidgest tem uma utilização 
simples e adequada ao processamento de 
vencimentos, independentemente do número 
de vencimentos a processar.  A solução permite 
processar vencimentos recorrendo a todas as 
variáveis que possam influenciar o seu 
apuramento. 
A ferramenta desenvolvida pela Quidgest vem 
agilizar e automatizar todo o processamento  
salarial de uma organização ajustando-se à 
realidade de cada uma. 

• Cálculo automático dos vencimentos e 
afectação aos respectivos centros de custo, 
fontes de financiamento, orçamento e 
actividades;

• As alterações à situação do funcionário como 
a mudança de categoria, escalão, índice, 
agregado familiar, situações de IRS, 
assiduidade, posição e nível remuneratório 
estão contempladas pelo sistema, assim como 
os abonos e descontos decorrentes da 
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legislação em vigor;
• Disponibilização de mecanismos de validação 

automática para todos os valores processados 
(a verificação das afectações é válida quando 
todos os valores processados estão associado 
correctamente às classificações económicas; 
contas POC; centros de custo, fontes de 
financiamento, orçamento e actividades);

• Discriminação de abonos e descontos;
• Cálculo automático de retroactivos e 
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influência nos vários descontos;
• Possibilidade de partilha de informação e 

introdução de dados por vários 
colaboradores;

• Emissão de folha de vencimentos e mapas 
para a contabilidade;

• Emissão de ficheiro para Depósito Bancário 
ou Home-Banking, CGA ou Segurança Social;

• Emissão e envio por e-mail de declarações 
anuais de IRS;

• Emissão e o envio por e-mail dos recibos de 
vencimento;

• Emissão do anexo J/Modelo 10;
• Possibilidade de integrar com os portais do 

Colaborador e Director;
• A solução de Processamento de Vencimentos 

é integrável com outros módulos 
(Comparticipações da ADSE; Gestão de 
Pessoal; Ajudas de Custo e Despesas de 
Deslocação).
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Vantagens:

Constante adaptação à legislação em vigor
Garantia de evolução e adaptação constante à 
nova legislação 

Simplicidade e rigor no processamento da 
informação
Processamento de vencimentos, tendo em 
conta a complexidade de regras em vigor, 
nomeadamente relativamente a abonos e 
descontos.

Cálculo automático
O sistema faz os cálculos dos valores a 
processar, incluindo, por exemplo, retroactivos, 

entradas/saídas a meio de um mês ou faltas. 

Elevada capacidade de integração
Devido à sua flexibilidade, o sistema pode ser 
integrado com o software já em funcionamento 
no cliente. Esta integração também se verifica 
ao nível dos sistemas da Quidgest, já que a 
solução se integra com outras soluções.

Sistema certificado pela Microsoft
Os módulos do 1ERP® Recursos Humanos 
obedecem aos padrões de qualidade da 
Microsoft para ISV Software Solutions.

Aplicações 
externas

Processamento 
de vencimentos

Processar

• Front office
• Vista do funcionário
• Vista do gestor
• Vista da comunidade

Gestão de
pessoal

Gestão de 
Assiduidade

Avaliação de
desempenho

Ajudas 
de custo

Horas
extraordinárias
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Quidgest - Portugal
R. Castilho n.º 63 – 6.º | 1250-068 Lisboa | Portugal | tel. (+351) 213 870 563 | fax. (+351) 213 870 697

Quid, Software Engineering – United Kingdom
40 Bowling Green Lane, Clerkenwell| London EC1R 0NE | United Kingdom
tel. +44 (0)20 7841 2700 | fax +44 (0)20 7841 1001

Quidgest – España
Calle Floridablanca, 98, Ent. 1.º 2.ª | 08015 | Barcelona - España

tel. (+34) 650 508 794

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quidgest – Timor Leste
Bidau Mota Klaran | Díli | Timor-Leste
tel. (+670) 732 68 23

Quidgest – Moçambique
Rua John Issa, n.º 260 | Maputo | Moçambique
tel./fax. (+258) 21 30 37 32

Manfred Rausch GmbH
Wunnensteinstrasse 47 | D - 70186 Stuttgart | Deutschland
Fon +49.(0) 711 - 45 95 78 77 |Fax +49.(0) 711 - 45 95 09 60
ramops@ramops.de | www. ramops.de

AIVA Sistema
Aguonu g. 10 | Vilnius | Lithuania
tel. 212 3258 | fax. 212 7825
sales@office.aiva.lt | www.aiva.lt 
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Caso de sucesso

O Hotel Ritz Four Seasons Lisboa 
implementou, em 2006, o 1ERP® Recursos 
Humanos da Quidgest, uma solução global e 
integrada que engloba também o módulo de 
Processamento de Vencimentos.
“Com o software de Gestão de Recursos 
Humanos da Quidgest, conseguimos um 
aumento significativo da qualidade do 
trabalho produzido, que resulta na redução 
das dúvidas apresentadas pelos 
colaboradores sobre o processamento dos 
salários.
Também houve uma redução significativa do 
tempo necessário à execução das tarefas.
A equipa da Quidgest revela muita simpatia, 
disponibilidade total para resolver as nossas 
questões e flexibilidade na adaptação do 
programa às nossas necessidades.”
Dra. Rosina Resende, Assistant Human Resources Director 
em 2006

Promoção do trabalhador Parametrização de Abonos

Recibo de vencimento
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