Benner Gestão de Recursos Humanos

Senac Santa Catarina
O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Santa Catarina possui mais de mil funcionários.
Sua área de RH é responsável por centralizar e lançar as fichas cadastrais de todos os colaboradores no sistema e disponibilizá-las para as demais 22 unidades operativas distribuídas em todo o estado. A instituição tinha
o desafio de otimizar sua gestão na área de Recursos Humanos, incluindo os setores de remuneração (Cargos
e Salários) Gestão Pessoal, Recrutamento e Seleção, Folha de Pagamento e desenvolvimento de educadores.
Para isso, o SENAC optou pela solução Benner Gestão de Recursos Humanos para a integração de todos os
processos. A escolha pela Benner deveu-se à confiabilidade em seus sistemas, disponibilidade, segurança,
facilidade de utilização e interface.
| SOLUÇÕES

Gestão de Pessoas, Gestão de Competências, Educação Corporativa, Portal Colaboradores My Place, Pagadoria, Remuneração (Cargos & Salários), Controle de Acesso/Ponto Eletrônico.
Com a solução Gestão de Competências, os gestores poderão conhecer melhor suas equipes e monitorar o
desempenho dos colaboradores por meio de indicadores vinculados à estratégia corporativa e ao plano de
desenvolvimento de Capital Humano.
| PROJETO

A solução Benner Gestão de Recursos Humanos proporcionou grande visibilidade de todos os processos da
área de RH, desde a Gestão de Pessoas até iniciativas de treinamento e desenvolvimento, simplificando por
exemplo o acesso às informações detalhadas do histórico de cada colaborador e resultados de desempenho,
controle e desenvolvimento de competências, proporcionando segurança e visão 360 graus ao gestor.
| 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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