Benner Gestão de Recursos Humanos

HPP Hospital Pequeno Príncipe
Em 1919 o Hospital Pequeno Príncipe recebia seus primeiros pequenos pacientes. Sua trajetória é uma longa história de amor às crianças, hoje com avançadas instalações para atender a diversas especialidades da
pediatria, sempre com os constantes desafios que a área de saúde impõe, como eficiência em gestão, racionalização de custos e serviços e atendimento especializados. O Hospital Pequeno Príncipe ainda mantém e
administra o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, que conta com cientistas à frente de dezenas de
projetos inovadores, como publicações científicas de altíssima relevância para a busca da cura e a melhoria
de vida de crianças e adolescentes.
| SOLUÇÕES

Gestão de Benefícios, Educação Corporativa, Gestão de Riscos (Medicina e Segurança do Trabalho), Pagadoria,
Remuneração (Cargos & Salários), Controle de Acesso/Ponto Eletrônico, Gestão de Recrutamento e Seleção.
| PROJETO

Ao adquirir a solução de Controle de Acesso e Ponto Eletrônico, a gestão do Pequeno Príncipe sentiu um
salto significativo de qualidade. O resultado foi tão positivo que outras soluções foram encomendadas logo na
sequência, sendo elas a Pagadoria e a Gestão de Riscos, este último englobando Medicina e Segurança do
Trabalho. Os gestores alcançaram nível elevado de visibilidade analítica ao contar com uma plataforma estável
capaz de gerar indicadores seguros. Isso permitiu com que pudessem ir além da eficácia e inovar, estabelecendo um plano de benefícios sustentados por gestão simplificada, programa de educação continuada e um
efetivo plano de recrutamento e seleção.
| 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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