Benner Gestão de Recursos Humanos

Havan Lojas de Departamentos
A Havan iniciou suas atividades como uma pequena loja de tecidos na cidade de Brusque, Santa Catarina. Na
década de 90, passou a importar tecidos e artigos de pequeno valor agregado. Em decorrência da desvalorização cambial, a Havan realizou um realinhamento estratégico em seu modelo de negócio e passou a atuar
fortemente no segmento de lojas de departamentos. Hoje são 72 lojas em 13 estados brasileiros, com mais
de 9 mil colaboradores, em segmentos diversificados, como no setor de energético, postos de combustível,
factoring, hotelaria, entre outros.
| SOLUÇÕES

Gestão de Benefícios, Gestão do Desempenho, Educação Corporativa, Gestão de Riscos (Medicina e Segurança do Trabalho), Pagadoria, Remuneração (Cargos & Salários), Controle de Acesso/Ponto Eletrônico, Portal
Colaboradores My Place, Tecnologia Benner Builder e Benner Tools.
| PROJETO

Para atender necessidades características de um grande varejista que emprega jornadas de trabalho variáveis
e estendidas, a gestão detalhada de benefícios específicos e prêmios por produtividade são fundamentais
para o sucesso do negócio. Com base nesse alto nível de customização da implementação, a Havan optou
pela Benner como parceira tecnológica, reconhecida por sua solução altamente flexível e personalizável. Com
a implementação do portal de comunicação com os colaboradores Web, o My Place Benner, a Havan centralizou e automatizou seus processos de RH (a exemplo da Gestão de Treinamentos) e padronizou informações,
garantindo aderência a requisitos regulatórios. A solução Benner Gestão de Recursos Humanos proporcionou
à gestão da área de RH da Havan independência e qualidade.
| EXPERTISE BENNER

A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento
personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam
resultados efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança
Jurídica e Contratos, Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos
BPO, Cloud Computing, EaaS e SaaS.
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