
Optimizamos os indicadores chave na gestão dos HR:
desde a prespectiva global da empresa até ao detalhe do colaborador

Multinacional de Serviços Digitais

ANÁLISE
AVANÇADA
EM RECURSOS HUMANOS

GERINDO O TALENTO DE FORMA EFICIENTE

Caracteristicas

Análise avançada do modelo de HR 
através de algoritmos predictivos e de 
aprendizagem automática de forma a 
melhorar a retenção de talento

Análise do sentimento do colaborador e 
das redes sociais de forma a determinar 
os seus efeitos na gestão dos HR

Comparação com as médias do 
mercado, o budget e a avaliação 
histórica para análise da performance

Beneficios

Integração
Ligação online com 

SucessFactors (SSFF) 
e outras fontes
SAP e não SAP

ANÁLISE AVANÇADA

EM RECURSOS HUMANOS

REGISTRARSE
INICIAR SESIÓN
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MOBILE
FIRST

User Friendly
Ágil e fácil de usar.

Linguagem intuitiva sem 
necessidade de ter 

conhecimentos de analitica

Sempre 
disponivel 
onde quer 

que estejas!

• Socilitar consultas através duma linguagem corrente, de 
forma a que o utilizador não necessite de possuir qualquer 
conhecimento de analitica ou do modelo de dados. Falando 
de uma forma natural conseguirá facilmente, obter uma 
resposta sobre tudo o que está a aconteçer

• Smart Insights para um rápido acesso à causa/fonte do 
problema sem necessidade de um excessivo gasto de horas 
a navegar pelos dados.

• Realizar prognósticos, simular efeitos das acções de HR, 
avaliar o potencial dos candidatos, etc...

Optimização
Do processo de selecção da análise 

do modelo de HR e dos custos 
associados, das competências dos 
empregados, da retenção do talento

Análise da informação com total autonomia sem 
necessidade de suporte IT ou de formação especifica
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ABSENTEEISM
Principais motivos de absentismo, 
datalhados por centro, categoria,

zona geográfica, género, etc.
Frequência versus duração

por motivos de baixa

TURNOVER & RETAINING
Principais grupos afectados

e motivos de rotatividade
Relação entre os indices de

satisfação e o sentimento da equipa
Modelo predictivo para simula

acções correctivas e os efeitos
nos diferentes grupos

HEADCOUNT
Modelo de HR por departamento, 

divisão, categoria profissional, 
distribuição geográfica, faixa etária, 

distribuição por género, etc.

PERFORMANCE
Skills, por departamento, categorias 
profissionais, género, etc.
Sentimento e niveís de satisfação 
comparativamente à média de 
mercado e á evolução histórica

RECRUITING
Recruiting funnel
Ratios de cobertura e tempos 
associados
Principais fontes de contratação e 
motivos de recusa por categoría, 
género, zona geográfica, etc.

COST ANALYSIS
Composição do custo salarial,
controle e seguimento real versus 
budget, comparativas por departamento, 
categoría, género, etc.

COMPENSATION
Indicadores de Salários e Beneficios Versus Empresa 
(compa-ratio) e Concorrência (market index)

Somos uma empresa de referência no ecosistema SAP, 
posicionando-nos anualmente no TOP do ranking de partners e 
com parcerias internacionais em diversos países e modelos de 
partnership: Serviços, Educação, Soluções Chave na Mão, 
Recognized Expertise, Hosting services, Outsourcing Operations, 
Application Management, Partner Center or Expertise, etc

• Visualização e Análise
• Data Discovery
• HANA Analytics
• Data Science
• Cloud Analytics

• Análise Preditiva
• Data Warehousing
• BW on HANA
• Planeamento e 

consolidação

Líderes em SAP Especialistas Certificados

ESPECIALISTAS EM BUSINESS ANALYTICS
Contamos com consultores especializados na orientação das empresas para a cultura de Dato (Data Drive Company)

através de tecnologias e processos inovadores no ambito Analytics, que favoreçem a melhoria operativa nas decisões de negócio

Solução Analitica para a gestão avançada 
das pessoas e do talento da tua empresa

ANÁLISE DE
PROBLEMAS

PADRÕES DE
INVESTIGAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE
VARIÁVEIS CHAVE

MELHORIA DO PROCESSO
DE TOMADA DE DECISÕES

SIMULAÇÂO E
PROGNÓSTICOS
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HR Insights by Stratesys 
proporciona às equipas de HR 
indicadores chave completos, 
fiáveis e seguros de forma à 
tomada de decisões rápidas e 
à administração do modelo de 
HR com previsão e eficácia
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https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://twitter.com/stratesys
http://www.stratesys-ts.com

