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Já imaginou todos os seus colaboradores unidos numa 

só plataforma onde podem realizar tarefas de Recursos 

Humanos (RH) tão variadas tais como solicitar ou alterar 

férias? Consultar os recibos de vencimento? Enviar 

despesas para aprovação? Com o Portal RH TRIGÉNIUS 

estas e outras tarefas são possíveis de realizar através de 

um workflow de aprovação pré-definido. 

Ganhe tempo e aumente a eficácia da Gestão de Recursos 

Humanos na sua empresa.

PORTAL
DE RECURSOS HUMANOS



“Soluções à medida da sua empresa”

by TRIGÉNIUS

PORTAL RH
Gestão Integrada de
Recursos Humanos

MAIS VALIAS

Ferramenta de gestão 360º para os profissionais de 
Recursos Humanos:

Promove a autonomia dos colaboradores:

Entre muitas outras ações pendentes de um circuito de 
aprovações pré-definido pela própria organização. 

Simplificação e redução de processos administrativos; 

Disponibilidade imediata e constante dos dados dos 

colaboradores;

Meio de comunicação interno de massas (informações 

legais, organigrama, manual de acolhimento, entre 

outros exemplos);

Gestão dos colaboradores eficaz quando em regime 

de teletrabalho;

Transparência e Employer Branding;

Aumento da eficiência e melhoria da produtividade 

através da otimização de recursos e redução de custos. 

Solicitar ou alterar férias; 

Comunicar despesas;

Gerir faltas;

Consultar e descarregar recibos de vencimento e 

outras declarações;

Avaliação de desempenho de colaboradores;

Divulgação de informação por departamento ou para 

toda a empresa;

























Integrado com o Primavera Recursos Humanos 
e com o PHC Pessoal, agilize os processos 
Administrativos na Gestão dos Recursos Humanos



ADAPTADO PARA GRUPOS 
EMPRESARIAIS 
O Portal está desenvolvido de modo 

a acolher diversas empresas. Aposta 

na simplificação de navegação, 

tornando fácil a consulta de 

informação da unidade empresarial 

desejada. 

O QUE DISTINGUE
O PORTAL DE RECURSOS HUMANOS DA TRIGÉNIUS?

DESENVOLVIMENTO
& INTEGRAÇÕES 
100% integrado com PRIMAVERA & 

PHC. 

DESIGN RESPONSIVO
Portal adaptado para ser utilizado 

em dispositivos com dimensões 

distintas (Computador, Tablet, 

Telemóvel). 



Aumente a eficácia
dos seus recursos

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPIs
O Módulo de EPIs foca-se na gestão de equipamentos 

internos da empresa: gestão de stock, permite 

aceder ao extrato de EPIs, controlo de tempo que um 

colaborador permanece com determinado material e, 

entre outras vantagens, centra a gestão financeira dos 

materiais num portal acessível através de qualquer 

dispositivo.

PORTAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA 
MULTI-EVENTOS 
Fórum de partilha de comunicados internos, dias 

comemorativos ou outras informações relevantes 

para os colaboradores. Permite sinalizar eventos, 

como por exemplo, Segurança e Higiene no Trabalho 

ou formação. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DE COLABORADORES
Um portal de recursos humanos configurável. 

Multinível, 100% configurável conforme empresas e 

departamentos. Adaptação aos métodos de avaliação 

e necessidades de cada organização. 

ALGUMAS
FUNCIONALIDADES



FÉRIAS E FALTAS 
Os colaboradores podem fazer a marcação de férias 

e faltas no Portal RH. Com esta funcionalidade, o 

colaborador insere a informação, que é enviada 

para aprovação e que fica diretamente disponível 

no Software de Gestão, sendo evitada a duplicação 

desnecessária de processos.

CONSULTA E DOWNLOAD DE RECIBOS 
DE VENCIMENTO & OUTROS
O colaborador tem a opção de consultar, por datas, 

respetivos recibos de vencimento, assim como, realizar 

download dos mesmos e outros documentos como 

por exemplo Declaração de Remunerações e outras 

declarações.



PEDIDOS INTERNOS À ORGANIZAÇÃO
Área reservada a solicitações diversas e direcionadas 

para um departamento específico:

 Material de escritório

 Material de marketing 

 EP’Is

 etc

GESTÃO DE DESPESAS 
Envio e aprovação de despesas de forma ágil. 

Possibilidade de definir hierarquias com circuito de 

aprovações sendo automaticamente integrada com o 

Software de Gestão. 



O Grupo Clara Saúde está presente em grande parte do território nacional com diversas Clínicas de Ambulatório, 

Clínicas de Imagiologia, Laboratórios de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e  Laboratório de Anatomia 

Patológica.

O projeto implementado pela TRIGÉNIUS permitiu agilizar e otimizar vários processos em áreas como a Logística, 

Recursos Humanos e Contabilidade bem como entre as várias empresas do grupo.

A solução passou pela implementação do Software Primavera e Portal RH, mas também pelo desenvolvimento de 

um integrador destas soluções com o eDeialab e também eDeiacli que são aplicações específicas para o nosso 

setor.

Agora conseguimos ter informação organizada, e tomar decisões em tempo real.

Carlos Clara
Clara Saúde | CEO
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MARKETING DIGITAL
E DESIGN

FORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO
POR MEDIDA

SOFTWARE E CONSULTORIA 
 DE GESTÃO 

HARDWARE
E INFRAESTRUTURAS

PRINTING MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO

SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


