
Serviço Integral de
Gestão de Horários

O tempo movimenta a sua organização

anos



Mais benefícios associados ao serviço

 Métodos de Picagem

Por biometria (leitura da impressão 

digital), RFID (cartão de proximidade), 

cartão magnético ou chip, por 

telefonema, app móvel ou ligação web.

Aplicação de Gestão 

Nesta Aplicação de Gestão 

constantemente atualizada, acedem 

gestores, responsáveis e trabalhadores 

com seus respetivos perfis de acesso.

Assessoria Jurídica

Disponível durante todo o tempo de 

desempenho do serviço, para uma aplicação 

correta dos regulamentos de proteção de 

dados e da segurança da informação.

Atendimento ao Utilizador

e Suporte Técnico

Solução de dúvidas e gestão de incidências 

através de meios de comunicação gratuitos 

para os utilizadores.

Integração de Sistemas

Nos integramos com Meta4, ginpix7, A3 

Software, SAP, Primavera, entre outros.

Formação contínua

Para os gestores e os trabalhadores. Em 

regime presencial, por videoconferência, 

por manuais, por vídeos ou por nossa 

plataforma de e-learning.

 Este pacote de serviços inclui todas as etapas essenciais

Acesso on-line

Transparência

Serviço personalizável

Conformidade com os regulamentos

Relatórios a um clique

Garantia da Segurança da 
Informação e da Proteção 

de Dados

Poupança de recursos

Privacidade

Com 25 anos de experiência, o Serviço Integral de Gestão de Horários da MHP permite o 
registo dos tempos de trabalho e a gestão on-line de: escalas e turnos, marcações de férias, 

pedidos de autorizações, justificativas de faltas, de ausências por horas e muito mais.



Registe os tempos de trabalho dos seus trabalhadores por:

Ecrã tátil 
capacitivo de 7 

polegadas

Personalizável (cor, 
idioma, conceitos, 
logo)

Transmissão de dados programada, 
permite armazenar até 50.000 registos

Carcaça fabricada 
com materiais 

biodegradáveis

Permite registos por 
leitura da impressão 
digital, código pin, 
cartão de proximidade, 
magnético ou chip

As atualizações se instalam 
automaticamente

Alisios

Palmera

Olivina

Plátano

Gofio

Lanzarote

Canelo

Papaya

Mojo

Tuno

Suspiro

Lava

Impressão digital Pin Cartão de 
proximidade, 

magnético ou chip

Telefonema App móvel, com ou 
sem geolocalização

 Ligação web

Desenhamos e fabricamos nossos terminais de registo de ponto



Com perfis de acesso específicos, gestores, responsáveis e trabalhadores,
têm as suas informações acessíveis a partir da Aplicação de Gestão

A ‘Aplicação de Gestão’ também pode ser levada no bolso

Aproveite mais o tempo útil ao gerir férias, 
autorizações e justificativas de
faltas diretamente na App, podendo também, 
obter relatórios fiáveis e atualizados para a 
tomada de decisões e o cumprimento dos 
regulamentos.

Gestores

Os trabalhadores têm acesso às suas próprias 
informações para rever as suas picagens e 

turnos, fazer pedidos de férias e justificar as 
suas ausências.

Trabalhadores

1ª SEMANA ABRIL 2019

PREV.SEMANAL

SALDO HORAS TRABALHADAS

TRAB. JUSTF. SALDO

2ª SEMANA ABRIL 2019

3ª SEMANA ABRIL 2019

4ª SEMANA ABRIL 2019

37:30

37:30

37:30

19:30

37:44

39:13

31:47

21:46

0:14

1:43

1:01-4:42

2:16

INCAPACIDADE

SOLICITAÇÕES

ASSUNTOS PRÓPRIOS

FÉRIASRESOLVIDA (APROVADA)

RESOLVIDA (APROVADA)

RESOLVIDA (RECUSADA)

EM PROCESSO

CONCEITODÍAS INICIO ESTADO

VISITA MÉDICA

PERMISSÃO

FÉRIAS

18/02/17

13/01/17

28/01/17

15/03/17

08/02/17

30/05/17

9

1

5

1

3

9

Seg 03 Abr

HORADÍA MOTIVO TOTAL TERMINAL

Ter 04 Abr

Qua 04 Abr

Qui 06 Abr

08:00 ENTRADA1 2:00

10:00 CAFÉ DA MANHÃ3 0:30

10:30 ENTRADA1 5:30

16:30 SAÍDA

TORRENT

“

“

“

TORRENT

“

“

“

TORRENT

“

“

“

“

WEB

“

“

2

08:00 ENTRADA1 2:00

10:00 CAFÉ DA MANHÃ3 0:30

10:30 ENTRADA1 5:30

16:00 SAÍDA2

08:00 ENTRADA1 2:00

10:00 CAFÉ DA MANHÃ3 0:30

10:30 ENTRADA1 5:30

16:15 SAÍDA2

08:00 ENTRADA1 2:00

10:00 CAFÉ DA MANHÃ3 0:30

10:30 ENTRADA1 5:30

15:45

08:00

08:00

08:00

08:00

SAÍDA2

REGISTOS

PREV.



Para uma adaptação correta na aplicação do RGPD e da Lei nº 58/2019 de 08 de agosto, o 
acompanhamento jurídico durante todo o processo de implementação do serviço está incluído no 

pacote. 

Com a escolha da MHP como prestadora deste serviço, o cliente terá a garantia do cumprimento 
das medidas de segurança, técnicas e organizacionais legalmente exigidas, para o tratamento
adequado da impressão digital como dado de categoria especialmente protegido ou qualquer

outro método de picagem escolhido.

Ao contratar o serviço da MHP, o cliente tem a garantia de que essas medidas foram 
implementadas.

Na Espanha, temos as certificações seguintes:

Departamento Jurídico especialista na Proteção de Dados

Esquema Nacional de

Seguridad

CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD CON EL

Categoría MEDIA

RD 3/2010

O Esquema Nacional de Segurança

A MHP foi uma das primeiras empresas na Espanha a obter a
Certificação ENS, que desde novembro de 2017 é exigida para 

trabalhar com as Administrações Públicas. A adoção das 
medidas de segurança da ENS são de cumprimento obrigatório 

para as empresas prestadoras de serviços. 

O Padrão Internacional de Segurança da

Informação ISO 27001



Informação básica sobre proteção de dados

para o destinatário desta publicidade

Se o medir, pode ser melhorado

info@mhp.pt +351 800 502 306mhp.pt

ESPANHA | PORTUGAL | REINO UNIDO | HOLANDA | ALEMANHA

Serviço Integral de Gestão de Horários

Esquema Nacional de

Seguridad 900127001

anos


