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central do Serviço Integral. É uma solução 
de software que reúne ferramentas de 
gestão, não só para o registo de tempos de 
trabalho, mas também para gerir e operar 
as informações coletadas, simplificando 
as ações ligadas à gestão de recursos 
humanos, tornando as empresas muito 
mais eficientes.

Atualmente o serviço é ilimitado quanto 
ao tempo e espaço, permite o acesso 
a todos os utilizadores envolvidos na 
relação laboral desde qualquer lugar e a 
qualquer hora, através da aplicação web 
e para telemóveis. Isso faz do serviço 
uma ferramenta útil, para o empregador e 
também para o colaborador, permitindo-
lhes aceder às informações de sua 
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O tempo move sua organização
Um serviço único para a gestão integral de tempos de trabalho de sua equipa

AS EMPRESAS 
PROCURAM UM 
SERVIÇO DE GESTÃO 
DE ASSIDUIDADE 
QUE OS RESTE CARGA 
DE TRABALHO

Nos filmes americanos, era um clássico 
ver como os trabalhadores registavam 
seu tempo de entrada e saída usando um 
papelão. Quem não se lembra daquela 
cena mítica do filme Tempos Modernos 
(1936) onde Charles Chaplin usa 
repetidamente a máquina de picagem da 
fábrica onde o filme é desenvolvido?

A verdade é que, embora tenhamos 
evoluído desde então, ainda há a 
necessidade de registar o tempo de 
trabalho. Portanto, a tecnologia assumiu 
um papel importante na evolução dos 
sistemas responsáveis por tal tarefa.

Foi precisamente nos anos 90, nas nossas 
ilhas, onde nasceu o inovador sistema de 
registo de ponto através da impressão 
digital, batizado pela MHP como TRD 
(Terminal de Registo da Impressão Digital). 
Este dispositivo, que a princípio, era 
capaz de competir com sistemas similares 
importados de países tecnologicamente 
avançados, como a China, vem ganhando, 
ao longo de 20 anos, eficiência e precisão.

UMA EMPRESA CANÁRIA
Atualmente, a empresa MHP Servicios 
de Control localizada nas Ilhas Canárias, 
Espanha, tem escritórios espalhados 
por todo o território: Canárias, Madrid, 
Catalunha, Valencia, Andaluzia, Norte, 
Galícia, Ilhas Baleares e recentemente 
em Portugal. O sistema foi aperfeiçoado 
para converter ao TRD na engrenagem 

assiduidade em tempo real, solicitar 
autorizações, entregar documentos 
comprovativos, gerir e controlar o tempo de 
trabalho.

UNIFICAÇÃO
O serviço contempla, além de consultoria 
técnica e jurídica (fundamental ao 
tratar dados de carácter pessoal), 
atendimento, manutenção, formação 
contínua e integração com outros sistemas 
informáticos, um fator muito demandado, já 
que as empresas optam pela unificação de 
sistemas, que lhes permitam a gestão de 
recursos humanos com um menor número 
de ferramentas.

Entre as melhorias oferecidas pela MHP, 
está a rede social corporativa Laycos 
(laycos.net), que nasceu como um meio 
de comunicação interna e atendimento 
ao cliente e que agora é usada para 
a comunicação dentro das próprias 
organizações. Em 2015, lançou a 
plataforma e-learning Entrena, oferecendo 
treinamento sobre o serviço, além de 
ser um projeto ambicioso baseado na 
gamificação.

A MHP visa a excelência em todas as fases 
do seu serviço e a satisfação do cliente. 
Com a experiência de sua longa história, 
possui um serviço único que abrange todos 
os aspetos da gestão integral de tempos 
de trabalho de qualquer organização.
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A MHP visa a 
excelência em 
todas as fases 
do seu serviço e 
a satisfação do 
cliente. 
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