
WebGest 
Gerir com simplicidade. 



Porquê dedicar recursos valiosos 

a tarefas que podem ser 

tratadas de forma autónoma?  

E com maior eficiência! 

 

Aproveite ao máximo o tempo, 

energia e o conhecimento dos 

seus recursos para gerar valor. 

 

As pessoas são o principal ativo 

das organizações!  

Com o WebGest acaba-se o trabalho administrativo 

desnecessário. 

 

Este trabalho poderá ser tratado numa aplicação web, 

disponível para toda a organização, em qualquer lugar. 

 

Poderão ser tratados diversos temas tais como: 

• Férias  

• Faltas 

• Horas extras 

• Despesas 

• Consulta de Declarações  

• Recibos de vencimento 

Simplicidade e rapidez na gestão dos Processos 

Já pensou no tempo que a 

empresa despende em 

tarefas administrativas? 
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Funcionário Superior Hierárquico  Responsável 

• Informação contratual 
• Dados pessoais 
• Gestão do plano de férias 
• Recibos de vencimento 
• Declaração anual de IRS 
• Faltas, férias e horas extra 
• Pedidos de declarações 
• Estado das despesas 
• Pedidos à organização 

• Aprovação de alterações 
mensais 

• Ausências atuais e previstas 
da equipa 

• Mapa de férias da equipa 
• Aprovação de despesas 
 
• Inclui todas as 

funcionalidades do 
Funcionário 

• Aprovação e emissão de 
declarações 

• Aprovação de pagamento 
de despesas 

• Aprovação de alterações 
aos dados pessoais 
 

• Inclui todas as 
funcionalidades do 
Funcionário e Superior 
Hierárquico 

Obs.: Por defeito, a aplicação suporta 4 níveis de aprovação.  
Possibilidade de adicionar mais níveis mediante análise. 

Níveis de Aprovação 
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Centralize a gestão dos processos administrativos de RH numa única solução 
 
Habitualmente os pedidos chegam ao departamento de RH de muitas formas e através de 

diferentes meios, o que dificulta a resposta e limita a produtividade. 

 

Com esta solução, os processos ficam estruturados numa única plataforma partilhada por toda 

a organização e disponível mediante diferentes perfis de acesso. 
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Simplifique o processo de gestão de despesas 

Acumular recibos de despesas para entregar no departamento de RH não é mais viável. Com esta 

solução pode registar as despesas na hora a partir de um dispositivo móvel com ligação à internet e 

anexar de imediato o recibo. Basta tirar uma fotografia com o telemóvel ao documento, carregá-lo 

para a aplicação e associá-lo à despesa.  

O processo de registo fica completo na hora, seguindo de imediato para aprovação.  

Tão simples quanto isto! 

Atualização simples e rápida da informação 

• Mantenha a informação sempre atualizada, 

sem esforço  

•  Disponibilize rapidamente a informação 

organizacional por toda a estrutura, em 

todas as delegações 

• Assegure a qualidade da informação e da 

interação 

•  Obtenha processos de aprovação ágeis, 

mantendo todo o rigor 

 

Marcação rápida de férias em qualquer lugar  

• Simplifique o trabalho dos gestores de equipas 

• Rentabilize o investimento no seu software de 

gestão 

• Dê autonomia aos seus colaboradores, 

beneficiando da máxima produtividade 
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