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Melhore o aproveitamento de seus recursos financeiros

Controle de Custos Operacionais e Engajamento Produtivo
A eficiência pode ser melhorada com o apoio do conhecimento extraído das informações.

INFORMAÇÕES PRECISAS EM TEMPO HÁBIL

Entre os desafios que enfrentam os gestores de Recursos Humanos estão o direcionamento
estratégico e a eficiência tática. É necessário agregar valor por meio da alocação exata de profissionais
para produzir um impacto mensurável nos negócios.
A precisão informativa pode colaborar para a criação de um ambiente produtivo. Novas ideias para
ganhos consideráveis em produtividade podem estar ao seu alcance.
Uma abordagem gerencial permite considerar os índices de custos por diferentes ângulos,
elevando a análise de pagamentos à condição de indispensável à tomada de decisão, deixando
de interpretar as informações relacionados à Folha de Pagamento como mero processamento
transacional.

ALCANCE UMA AMPLA ABORDAGEM DE SEUS
INDICADORES DE DESEMPENHO
Sua área de Recursos Humanos precisa lidar com vários sistemas?

Vikings HR Dashboard:

A dinâmica da economia afeta a frequência com que as empresas passam
por fusões e aquisições, enfrentando a necessidade de unificar as
estruturas organizacionais, criando novos processos para inclusão dos
grupos e redimensionando os quadros de equipes.

Panorama completo para gerir
pagamentos e benefícios.

Os responsáveis precisam se ocupar dos detalhes das diferentes regras de
pagamento e premiação, pacotes de benefícios, mesmo que em diferentes
datas de operações ou processadas por diversas tecnologias.
Passa a ser importante que usuários de negócios e gestão, consigam
respostas instantâneas para dar o devido andamento nas questões
relacionadas à remuneração.
Do ponto de vista gerencial, muitas investigações capazes de combinar e
relacionar dados armazenados em diferentes origens se tornam úteis para a
comunicação e entrosamento entre as diversas áreas envolvidas, sejam
internas ou terceirizadas.

Monitoramento
pontual
cumprimento das jornadas.

do

Rápida implantação.
Compatível com qualquer Folha
de Pagamento.
Capaz de consolidar diferentes
fontes de dados.
Investimento justo.

O sucesso dessa integração envolve diretamente as escolhas por soluções,
com vantagem para as que conferem flexibilidade, confidencialidade e
portabilidade, estando preparadas para consolidar rapidamente informações
de múltiplas fontes de dados, sem complicações ou lentidão.

É POSSÍVEL EXPLORAR AS INFORMAÇÕES DE FORMA
INTERATIVA E FAZER IMPORTANTES DESCOBERTAS
Como visualizar as informações detalhadas de maneira fácil sem perder o foco na análise?
Ao optar por um novo processo de acompanhamento contínuo estabelecemos uma relação de confiança e
transparência.
Esta importante relação pode surgir com base em um mapeamento detalhado e interativo que melhora a governança
corporativa como um todo.
A disponibilidade das informações agiliza consideravelmente o atendimento interno aos questionamentos sobre as
informações de pagamento e controles de custo, além de permitir projeções para promoções e contratações.

VIKINGS HR DASHBOARD
Adote nossa solução: capaz de consolidar suas informações em uma visão única, garantindo confidencialidade e
segurança informativa, conferindo agilidade aos processos de decisão.
Nossa solução oferece ampla gama de indicadores de performance elaborados para apoiar a tomada de decisão sobre
os Recursos Humanos, desenvolvida para sanar definitivamente as dificuldades na obtenção de informações.
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