Benner Gestão de Recursos Humanos

PRODESP
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
A PRODESP trabalha há mais de 40 anos com Soluções em Tecnologia da Informação para o Governo do
Estado de São Paulo, oferecendo mais de 300 serviços, entre eles Poupatempo, BEC (Bolsa Eletrônica de
Compras), IPVA On Line, Acessa SP, Serviços de Impressão (como Holerites), Intragov e Rede Executiva.
A empresa é responsável por Mainframes com capacidade para processar cerca de 3.7 milhões de instruções
por segundo, tem cerca de 1.600 servidores instalados (mais de 600 virtuais com 160 Tb de armazenamento
com backups em sistema robótico de última geração com mais de 14 mil links de comunicação).
| SOLUÇÃO

Benner eSocial, em substituição gradual do envio de informações sobre registro do empregado, SEFIP, RAIS,
CAGED, DIRF, CAT, Manad, Processos trabalhistas, Atestados médicos, entre outros.
| PROJETO

A solução Benner eSocial preparou uma interface de alto controle para a recepção de dados de diversas fontes de sistemas da PRODESP para a geração das informações ao eSocial, considerando a necessidade de
integrar Mainframes e Banco de Dados, aplicando regras de consistência e efetiva validação sobre os dados
e gerando históricos sempre às mãos para auditorias internas e fiscais.
O projeto englobou: Aquisição e Manutenção de Licenças de Uso, Suporte Técnico, Serviços Especializados
de Customização (incluindo Treinamento Técnico Especializado). Resultado: 100% de aderência às exigências
do eSocial.
| 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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