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A SISTRADE é certificada nos standards NP 4457:2007 e ISO 9001:2015

A SISTRADE - Software Consulting, S.A. é uma empresa internacional especializada no

desenvolvimento de software e na prestação de serviços de consultoria para diferentes setores de

actividade, nomeadamente para a indústria e para os serviços. O principal objetivo da SISTRADE é

oferecer ao mercado as melhores ferramentas de sistemas de informação para apoiar os seus clientes

a melhorar a sua performance em todos os processos críticos do negócio.

O Sistrade® software é uma solução parametrizável em que os módulos podem ser adaptados às

necessidades específicas de cada empresa, para que estas possam tirar partido de soluções de gestão

inovadoras, permitindo-lhes não só uma boa gestão interna, mas também uma cada vez maior ligação

a parceiros através do comércio eletrónico e ferramentas de colaboração online.

Todas as soluções Sistrade® têm como base de dados de suporte o SQL Server da Microsoft. Trata-se

de uma base de dados relacional que optimiza os ambientes de TI's, uma vez que proporciona uma

plataforma de análise e de gestão dos dados mais segura e fiável. O SQL Server oferece avanços

fundamentais na tecnologia de repositório de informação para utilizadores cooperativos e permite às

organizações acrescentar valor.

Os módulos do Sistrade® software incorporam de base um motor de geração de relatórios em

perspetivas multidimensionais e ajustadas ao perfil de cada utilizador.

Tecnologia

CONHEÇA A SISTRADE

Mercados

Indústria de Impressão e Embalagens

Indústria de Impressão de Etiquetas

Indústria de Impressão de Embalagens Flexíveis

Indústria de Security Printing

Indústria Metalomecânica

Indústria de Extrusão de Plástico

Indústria Editorial

Indústria de Cabos

Indústria Alimentar

Setor de Serviços

Setor Comercial

http://www.sistrade.com/en
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+ 5000 Utilizadores 4 Continentes+ 30 Países

Cloud Based

SQL ServerIndústria 4.0 Relatórios Detalhados

Interface Intuitiva Multidispositivo

Flexível e Adaptável + 15 Idiomas Business Intelligence

Pontos-Chave

http://www.sistrade.com/en
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As pessoas são os elementos vitais para a existência e funcionamento da sua empresa. Sem estes,
nenhuma empresa poderia desenvolver os produtos referentes à sua actividade económica nem
alcançar bons índices de desempenho e produtividade de forma a alcançar os seus principais
objectivos. 

Com o objetivo de desenvolver e facilitar a gestão dos recursos humanos da sua empresa
desenvolvemos o módulo de Gestão de Recursos Humanos do Sistrade® software. Com um
interface agradável e com uma vasta gama de funcionalidades, este software permite gerir de um
modo simples e eficaz todas as questões relacionadas com os recursos humanos da sua empresa.

Associado ao módulo de Gestão de Recursos Humanos do Sistrade® software desenvolvemos o
Portal do Colaborador, que funciona como uma interligação direta ao Sistrade® software, com o
objetivo de fomentar e facilitar a comunicação entre os Recursos Humanos e os Colaboradores.

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

http://www.sistrade.com/en
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Marcação de Férias, Faltas, Presenças, horas extra

O software  permite ao utilizador, com acesso para essa funcionalidade, realizar a marcação de férias,
faltas, presenças e horas extras.

Para cada um dos registos, o sistema permite:

Marcação, alteração e visualização de férias, faltas, presenças e horas extra dos colaboradores

Alteração mensais de faltas e horas extras por grupos de colaboradores

Interligação da marcação de tempos com o processamento salarial

Marcação de Tempos

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

http://www.sistrade.com/en
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Gestão do Relógio de Ponto

Gestão de Horários

A Gestão de Horários dos colaboradores, usando o sistema Sistrade® software, agiliza a definição de
horários por turnos e horários por turnos rotativos. 
No caso de horários por turnos rotativos, é permitido ao utilizador definir escalas mensais, podendo este
indicar quais os turnos que deverão estar a trabalhar em determinados períodos.

Com a Gestão do Relógio de Ponto o sistema
Sistrade® permite a importação de ficheiros de dados
do relógio de ponto e tratamento dos mesmos.
Permite ao utilizador fazer o mapeamento com
horários normais e por turnos. O software permite
ainda fazer o lançamento de faltas e de horas extras. 

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

http://www.sistrade.com/en


WWW . S I S T R A D E . C OM

Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho

Consultas e exames com interligação ao Portal do Colaborador
Ações de imunização e ações de promoção de saúde no trabalho
Acidentes de trabalho
Doenças profissionais
Programas de prevenção
Entregas de EPIs, fazendo a interligação com a receção dos EPIs no Portal do Colaborador

Gestão de toda a informação relacionada com a segurança e saúde no trabalho, nomeadamente:

 
Toda a informação registada neste âmbito permite a geração automática do ANEXO D do Relatório
Único (Relatório Anual da Actividade do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho).

Processamento automático de salários

O sistema Sistrade® software possibilita o processamento automático dos salários para todos os
colaboradores. O utilizador poderá processar automaticamente vários tipos de recibo (Vencimento,
Subsídio de Férias, Subsídio de Natal, Extraordinário, etc.).
O utilizador poderá realizar o carregamento de cartões de refeição.

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

http://www.sistrade.com/en
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Gestão da Formação

Criar planos, ações e módulos de formação

Definir os objetivos e materiais da formação

Definir os formandos e formadores para cada ação de formação

Marcar presenças

Avaliar a formação

O UTILIZADOR PODE:

As ações de formação são criadas no Sistrade®  software e ficam disponíveis no

Portal de Colaborador com informações relativamente ao horário, duração e

formador.

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

Possibilidade de gerir todo o processo de formação da sua empresa, desde o registo da ação de
formação até à sua avaliação. 

http://www.sistrade.com/en
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Dashboards

OS RELATÓRIOS E ANÁLISES PERMITEM VISUALIZAR MAPAS DE:

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

Análise das informações relativas aos Recursos Humanos, quer na área Administrativa quer na área
de Gestão de Talento.

Mapa de vencimentos

Mapa de massa salarial

Mapa de absentismo

Mapa de liquidação de IRS

Mapa de descontos de Segurança Social

DRI – Declaração de Remunerações por Internet

DMR – Declaração Mensal de Remunerações

RU- Relatório Único

Seguro AT- Folha de Férias

IGDT- Inquérito aos Ganhos e à Duração do Trabalho

OS DASHBOARDS PERMITEM VISUALIZAR GRÁFICOS DE:

Número de colaboradores, colaboradores em férias, ausências e situação dos colaboradores

Tipos de contrato

Horários

Consultas e exames médicos

Acidentes de trabalho e doenças profissionais

Ações de formação

Avaliação da formação

Informações acerca dos valores de salários

Impostos acumulados com Recursos Humanos, no total ou por período

Pagamentos mensais por dinheiro, cheque ou transferência, bem como por departamento

Resultados da Avaliação de Desempenho

http://www.sistrade.com/en
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Com o objetivo de promover suporte à área administrativa e à área de gestão de talento desenvolveu-se
o Portal do Colaborador. 
Com a utilização do Portal do Colaborador a comunicação com os colaboradores da sua empresa torna-
se mais fácil e eficaz, garantindo que todos os colaboradores têm acesso a informação importante e
relevante.
Esta ferramenta está alinhada com o módulo de Recursos Humanos do nosso sofware, suportando
funcionalidades e processos configuráveis de acordo com cada organização.

Sistrade Software - Portal do Colaborador

O UTILIZADOR CONSEGUE

Aceder a dados pessoais e profissionais

Consultar o organograma da empresa

Registar férias, consultas, horas extras e compensações

Consultar dados da gestão de desempenho

Consultar dados do plano de formação

Consultar dados de Segurança e Saúde no Trabalho

Responder a questionários de felicidade

Fazer o envio de sugestões de melhoria

Visualizar Newsletters

 

 

Todos os dados do Portal do Colaborador estão interligados e são carregados no

Sistrade® software.

 

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador

Dados pessoais e profissionais
Com o objetivo de centralizar todos os dados pessoais do colaborador, a ficha pessoal permite aos
colaboradores consultar os seus dados pessoais e profissionais.
É também possibilitado aos colaboradores que façam pedidos de alteração de dados pessoais.

Consultar dados de identificação pessoal e solicitar

alteração dos mesmos

Consultar dados profissionais

Consultar as competências acumuladas e a evolução

de competências, de acordo com a Gestão de

Desempenho realizada no sistema Sistrade® Software

Consultar os planos de ação, definidos fruto da Gestão

de Desempenho

O UTILIZADOR CONSEGUE:

 

Todos os dados pessoais e profissionais do Portal do Colaborador são

previamente inseridos no Sistrade® software, pelos Recursos Humanos.

 

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador

Registo de tempos
Com esta funcionalidade os colaboradores conseguem fazer o pedido de férias, faltas, presenças, horas
extra e compensações.
Estas marcações carecem de análise e validação, de acordo com um sistema de validações,
previamente definido com a organização, permitindo que as marcações sejam ou não validadas.

 

Os Recursos Humanos da empresa, no Sistrade® software, analisam e validam

os registos de tempo solicitados pelos colaboradores, segundo o sistema de

validações previamente definido.

 

Fazer a marcação de férias, faltas, presenças, horas extra e compensações 

Selecionar utilizadores que previamente tiveram conhecimento das faltas ou presenças

Selecionar a forma como pretende inserir justificações de faltas e presenças: através de

documentos inseridos no sistema ou através da entrega em mãos desses documentos

Visualizar os registos pendentes

Consultar o histórico dos diferentes registos

O UTILIZADOR CONSEGUE:

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador
Organograma

Através do Portal do Colaborador o utilizador tem acesso à visualização do organograma da empresa,
possibilitando uma visão geral dos departamentos constituintes, graus de hierarquia e colaboradores.

Visualizar o organograma da empresa,

com informações dos vários

departamentos e pessoas constituintes,

bem como visualizar informação gerais

dos colegas (contactos, fotografia, entre

outros)

Exportar os contactos de todos os

colaboradores

Visualizar todos os colaboradores

associados ao organograma bem como os

seus contactos

 O UTILIZADOR CONSEGUE:

Segurança e Saúde no Trabalho
O Sistrade® software permite ao colaborador consultar os dados relativos à Segurança e Saúde no
Trabalho, de forma autónoma e com dados atualizados.

Visualizar as consultas médicas realizadas e as

próximas consultas agendadas

Solicitar a marcação de uma consulta médica

Solicitar uma receita médica

Consultar todos os exames complementares

realizados, em cada ano, bem como os fatores

de risco identificados

Consultar os acidentes de trabalho ocorridos,

em cada ano

Consultar o registo de entrega de EPIs bem

como confirmar ou não a sua receção

O UTILIZADOR CONSEGUE:

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador

Gestão de Desempenho
Através do Portal do Colaborador o utilizador consegue aceder aos resultados da gestão de
desempenho, previamente realizada no Sistrade® software, e consegue visualizar as avaliações que
lhe foram atribuidas quer por grupo de competências, quer por competências, bem como as suas
evoluções.

Visualizar as competências

acumuladas

Visualizar as avaliações das

competências

Visualizar a evolução das

competências

O UTILIZADOR CONSEGUE:

Formação
Com o objetivo de disponibilizar aos colaboradores informações relativas à formação, o Sistrade®
software permite através desta opção que os colaboradores acedam ao plano de formação e às
avaliações da formação.

Visualizar as várias ações de formação em que se encontra

inscrito

Visualizar as datas e horários das formações em que se

encontra inscrito, bem como a sua duração

Visualizar quem é o formador das várias ações

Visualizar ações de formação do plano de formação em que

não está inscrito

Solicitar inscrições em ações de formação pertencentes ao

plano de formação e nas quais não está inscrito

Preencher questionários sobre a avaliação das formações em

que participou.

O UTILIZADOR CONSEGUE:

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador

Com o objetivo de conhecer o nível de motivação e felicidade dos colaboradores, o Sistrade® software
permite criar questionários de felicidade e, através do Portal do Colaborador os colaboradores podem
aceder e responder aos questionários de felicidade.

Visualizar os inquéritos de satisfação

Responder aos inquéritos de satisfação

O UTILIZADOR CONSEGUE:

Sugestões de Melhoria
Os colaboradores com esta funcionalidade têm a liberdade de dar a conhecer as suas sugestões  e
informar a empresa sobre melhorias que gostariam de ver implementadas.

Visualizar os inquéritos de

sugestão de melhoria

Responder aos inquéritos de

sugestão de melhoria

Responder com várias sugestões

a um mesmo questionário de

sugestão de melhoria

Escolher para quem enviar a

sugestão de melhoria

O UTILIZADOR CONSEGUE:

Felicidade

http://www.sistrade.com/en
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Sistrade Software - Portal do Colaborador

Inserir Newsletters, por mês, caso tenha acesso para essa funcionalidade

Visualizar as Newsletters, de acordo com o mês em que foram inseridas

O UTILIZADOR CONSEGUE:

Newsletter

O Sistrade® software permite, aos utilizadores com acesso, inserir Newsletters no Portal do
Colaborador. 
Por sua vez, os colaboradores podem visualizar as Newsletters inseridas.

 

As empresas atualizam os seus colaboradores sobre as novidades

corportativas.

http://www.sistrade.com/en
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Gestão Comercial
& Orçamentação

Orçamentação

Pedidos do cliente

Expedição

Faturação

CRM

Stocks & 
Gestão de Compras

Planeamento

Recolha de dados

Custeio industrial

Gestão das ordens de fabrico

MRP

Compras

Gestão de stocks

Gestão de fornecedores

WMS

Gestão da Produção Administrativo & Financeiro

Contabilidade

Tesouraria

Imobilizado

Recursos Humanos

Portal do Colaborador

Mobile Warehouse

Manutenção de Equipamentos

Controlo de Qualidade

Ecoeficiência

Gestão de Energia

Gestão de RDI

Business Intelligence

Dashboards

Gerador de Relatórios

Web2Print

Balanced Scorecard

Outras características

Soluções

Sistrade Software - MIS | ERP

http://www.sistrade.com/en
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O Sistrade® software é utilizado por mais de 5000 utilizadores, em mais de 30 países em 4 continentes.

Conheça alguns dos nossos clientes que utilizam o Módulo de Recursos Humanos:

MIRANDA & IRMÃO - Industrias, LDA
Portugal

A MIRANDA & IRMÃO, LDA é uma empresa
com mais de 70 anos de experiência que
produz principalmente componentes e
soluções de bicicletas e motocicletas.

SolidAl – Condutores Eléctricos, S.A
Portugal
A Solidal é uma empresa fundada em 1968, sendo
uma das primeiras empresas portuguesas a
reconhecer o potencial do alumínio para condutores
eléctricos. A partir daí, a empresa evolui e tornou-se
líder no sector dos cabos e condutores de alumínio.

Casos de sucesso

Sistrade Software - Gestão de Recursos Humanos

http://www.sistrade.com/en


Lisgráfica
Portugal
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A Lisgráfica uma das maiores empresas gráficas
nacionais utiliza desde 2011 o sistema integrado
de gestão empresarial Sistrade®.

Olegário Fernandes 
Portugal

A Olegário Fernandes é uma gráfica
produtora de caixas em cartolina,
etiquetas auto-adesivas e rótulos em
papel e em filme. 

Etiqembal
Portugal

Fundada em 1985, a Etiqembal - Baptista de Lima, Lda., é
hoje em dia uma empresa com posição sólida no mercado
português das artes gráficas. A Etiqembal decidiu
implementar um software de gestão – Sistrade® software
– que atende a todas as necessidades da empresa.

http://www.sistrade.com/en
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Porto - Sede
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Espanha
madrid@sistrade.com

Istambul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel. Plaza, 10/C
Kat:6 Fulya 34349 Besiktas - Turquia
istanbul@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Liubliana - Eslovénia
ljubljana@sistrade.com

Varsóvia
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsóvia - Polónia
warsaw@sistrade.com

Paris
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, França
paris@sistrade.com

http://www.sistrade.com/en

