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informação dos extratos bancários, de acordo com o
formato específico fornecido por cada banco, com o
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AUTOMÁTICO
EVIDÊNCIA DE ERROS OU OMISSÕES
100% SUCESSO
GANHO PRODUTIVIDADE > 80%

“A plataforma tem correspondido às
expectativas iniciais, o que é sinal de
grande satisfação.
A equipa da Quidgest tem sido um dos
pilares deste projeto permitindo que o
mesmo fosse de encontro às reais
necessidades da nossa organização.
Em todo o desenvolvimento da solução
tem sobressaído não só as qualidades
técnicas da equipa, mas também as
pessoais.” Ricardo Branco, Responsável pela Formação

Propondo soluções estrategicamente centradas no
cliente a Quidgest é uma empresa de consultoria e
desenvolvimento de sistemas de informação de
gestão que aposta muito forte na investigação em
Engenharia do Software.
Apoiamos a reorganização estratégica das empresas,
recorrendo ao papel estrutural dos Sistemas de
Informação.

da Área Metropolitana de Lisboa

www.quidgest.com | solutions@quidgest.com

Opinião de
quem já
implementou
a Gestão
da Formação

Quer ser parceiro da Quidgest?

Contacte-nos!

“A solução desenvolvida pela Quidgest constitui para a
PGA-MTO uma ferramenta de excelência para a gestão
de formação, no âmbito do anexo IV do regulamento europeu
2042/2003 (parte 147). O sistema permite à organização de
formação em manutenção, a gestão de todo o processo de
formação, exame e auditoria.”
Daniel Coimbra, Gestor da Qualidade da Portugália Airlines

REFERÊNCIAS

Portal do Formador, do Formando e do Cliente
Cada um destes portais web permite aos formadores, formandos e clientes, respetivamente, aceder a todas as funcionalidades
disponíveis na versão backoﬃce.
Ao optar por uma solução baseada em web irá continuar a beneﬁciar de todas as vantagens competitivas propostas pelo
sistema de Gestão da Formação da Quidgest mas através de um suporte interativo e tecnologicamente avançado. O layout da
plataforma totalmente responsive, permite uma navegabilidade mais apropriada e adequada para dispositivos móveis.

Os Portais do Formador, do Formando e do Cliente garantem aos nossos clientes uma comunicação simples, rápida e
eﬁcaz entre os seus vários utilizadores.
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