Pessoas



Impressionantemente poderoso, e surpreendentemente rentável, o software de RH de
Cezanne HR combina funcionalidades testadas e confiáveis de RH com a última tecnologia
na Nuvem para que você possa gerenciar RH de uma maneira mais inteligente.
Economize tempo, saiba mais

Envolva todos com o intuitivo self-service

No coração de Cezanne HR a solução de RH são pessoas,
e a estação de energia das operações do seu RH. É onde
você vai para adquirir as últimas informações e o que
dirigi os seus processos de RH. Você economizará tempo e
beneficiará de melhores dados de RH.

Desde que você pode decidir quais informações você
deseja que os empregados e seus gestores coloquem ou
atualizem, é fácil reduzir excesso de administração do
RH sem perder o controle. Você pode até escolher quais
mudanças precisam ser autorizadas – e por quem. O
sistema toma conta do resto, automaticamente notifica
aqueles envolvidos.

Acessar informações é simples. Gráfico de dashboards,
dinâmico organograma da organização, pergunta poderosa
e fácil carregamento de dados garante que você receba
a informação que você deseja, quando você deseja, no
formato que é mais útil pra você.

Anexe e organize importante documentos
É bem fácil guardar documentos relacionados a
empregados em Cezanne HR, e nós nem cobramos
por armazenamento de dados! Você pode carregar
documentos em massa, tais como contracheques
eletrônicos; anexar documentos, como contratos ou
currículos; e ainda permitir que empregados carregarem
os seus próprios documentos, por exemplo certificados
de treinamento. Considerando que os documentos são
protegidos pelo avançado sistema de segurança, não é
somente mais conveniente mas também mais seguro.

Requerimentos de suporte legislativo
O desafio de se manter no topo do aumento de complexa
legislação é significante; manter registros precisos é
essencial. Com Cezanne HR, você pode recordar incidentes
de saúde e segurança e atividades de disciplina, e se
manter no topo de datas importantes, como a renovação
de vistos.

Fluxos de trabalho, notificações e alertas
Beneficie do hospedeiro de recursos que automatizam
tediosas e demoradas tarefas; desde de configurando
novos empregados ou encaminhando aprovações
para a pessoa certa no momento correto, até alertas
configuráveis e notificações.

Encoraja colaboração e
comunicação
Efetiva comunicação com empregados
é mais importante do que nunca.
Por isso Cezanne HR inclui um portal
de RH onde você pode compartilhar
documentos e links, postar mensagens
e convidar comentários. Você pode
ainda configurar um portal separado
ou grupo onde diferentes grupos de
empregados podem seguramente
compartilhar informação. É uma
maneira lógica de adquirir ainda mais
valor no seu sistema de RH.

Pense local, aja global
O software de Cezanne HR HR é global
e está no núcleo. Foi criado desde
o começo para suportar múltiplas
moedas, idiomas e formato de datas.
O que significa que você pode gerenciar
todos os seus empregados em um
sistema singular e conectado. Ainda
mais, todos os recursos internacionais
do sistema, incluindo tradução de
idiomas, são automaticamente
disponíveis a você sem nenhum custo
extra.

Seguro e protegido
O nosso ponto de vista é que os seus
dados devem estar seguros, se não
mais seguros, do que seria em nossa
própria organização. Nós construímos
segurança no nosso sistema em todos
os níveis, da hierarquia do produto
até como o seu sistema é seguro no
AWS ‘state-of-the-art-data’ centro.
Nós tivemos o nosso próprio software
verificado por especialistas em
segurança de dados, e nós estamos
constantemente reavaliando nossas
soluções diante da evolução de
melhores práticas.

Recursos chaves
INFORMAÇÃO PESSOAL COMPREENSIVA

SUPORTE PARA LEGISLAÇÃO

»»Nome/conhecida/o como

»»Disciplina e reclamações

»»Detalhes de contato

»»Saúde e segurança

»»Próximo/contato de emergência

»»Igualdade e diversidade

»»Detalhes bancários

»»Nacionalidade

»»Fotos

»»Vistos e permissão para trabalhar

»»Educação e qualificação

»»Verificação de emprego

»»Histórico do Emprego

»»Notificações terminada

»»Informações médicas

»»Formulários específicos por países

»»Documentos anexados

ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
FLEXÍVEIS
»»Múltiplas empresas, divisões,

departamentos

RELATÓRIOS PODEROSOS
»»Dashboard integrados e analíticas
»»Perfil pré-formatados
»»Organogramas das organizações

dinâmicos

»»Famílias de funções e cargos

»»Perguntas padrões e ad-hoc

»»Local

»»Exportação para excel

»»Centro de custos

»»Alertas e notificações configuráveis

»»Estrutura da Organização

COMPENSAÇÃO
»»Salário base
»»Bônus

PORTAL DE RH/GRUPOS INCLUSO
»»Grupos Gerais, públicos ou privados
»»Armazenamento de documentos

(politicas, manual)

»»Benefícios

»»Atividades (comentários e feedback)

»»Propostas de compensação

»»Anexos

»»Histórico inteiro do salário

»»Páginas editáveis

»»Importação de contra cheque

»»Links

EXTENSO DADOS DO EMPREGO
»»Nomeações
»»Múltiplos contratos de emprego

(situação individual)
»»Histórico da carreira
»»Horários padrões de trabalho

FORMAÇÃO E DESEMPENHO
»»Planos e sessões de desenvolvimento
»»Necessidades de desenvolvimento
»»Pedidos de formação
»»Histórico de formação
»»Catalogo de cursos
»»Fornecedores de formação
»»Custos da formação
»»Certificados e licenças
»»Documentos anexados

»»Notificações
»»Email diários

GLOBAL NO SEU NÚCLEO
»»Desenhado para suportar vínculos

organizativos internacionais
»»Suporta não – Ocidental caracteres

para entrada nos campos.
»»Já disponível em Inglês, Espanhol,

Português, Italiano, Alemão e Francês
RECURSOS GERAIS
»»SaaS múltiplos inquilinos – arquitetura
»»Aplicativo móvel nativo
»»API & Single sign in
»»Importar/Exportar
»»Ambiente de Alta disponibilidade para

hospeda

Sobre Cezanne HR
Nós construímos uma coisa muito especial em Cezanne HR; poderosa, configurável solução de software de RH que é simples de implantar, fácil de gerenciar e
notavelmente rentável, qualquer que seja o tamanho do se negócio. Como um time, nós temos um imenso histórico entregando soluções de RH com sucesso para
negócios no mundo todo. Nós temos trabalhado com empresas de todos os tamanhos e através de todos os setores de negócios. Por isso decidimos desde o início
construir uma plataforma de SaaS excepcionalmente robusta e escalável para a gestão de recursos humanos que, como a nossa comunidade de clientes, está
crescendo o tempo todo.
Call: +55 21 3942-2884

Visit: www.cezannehr.com/br/

Email: info@cezannehr.com

