
Soluções Integradas
de Gestão

Uma solução para aprovação de compras,

despesas, marcação de férias e faltas

em ambiente web e em qualquer

dispositivo móvel.

Aprove todos os seus documentos

onde quer que esteja. Disponível

nas gamas PHC Advanced

e PHC Enterprise.

WIN Aprovação Web

Melhor gestão e

maior controlo dos custos

afetos a compras

e despesas

Diminuição do

fluxo de trabalho dos

departamentos Financeiros

e de Recursos

Humanos

Facilidade de

consulta e de aprovação

de marcação de

férias e faltas



PRINCIPAIS
VANTAGENS

Solução desenvolvida pela Winsig, disponível
nas gamas PHC Advanced e PHC Enterprise.

OUTRAS VANTAGENS

• Aprovação de documentos com o PHC Colaborador Web;
• Melhor gestão e maior controlo dos custos afetos a compras e despesas;
• Facilidade de consulta e de aprovação de marcação de férias e faltas;
• Permite maior controlo com o sistema de avisos de aprovação por E-mail;
• Diminuição do fluxo de trabalho dos departamentos financeiros e de Recursos Humanos;
• Aprovações acessíveis a partir de qualquer dispositivo móvel.

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES

• Múltiplas aprovações (intervalo de valores por centro de custo);
• Adaptável a diferentes processos de compra;
• Sistema de avisos de aprovação por E-mail;
• Consulta imediata de todo o tipo de aprovações já realizadas assim como das aprovações pendentes.

Maior controlo com sistema de avisos de aprovação por E-mail

Receba avisos para fazer as suas aprovações que estejam pendentes, a tempo e horas.

Facilidade de consulta

Informa o utilizador sobre o estado de validação do documento, evitando chamadas e/ou
E-mails para saber o estado do processamento sobre o documento a aprovar.

Obtenha uma visão geral dos dados que necessita para aprovar documentos

Mantenha-se informado sobre o estado de validação do documento, evitando chamadas 
e/ou E-mails para saber o estado do processamento sobre o documento a aprovar.

Fluxo de processo de aprovação mais intuitivo e rápido

O fluxo do processo de validação e aprovação para a área financeira é mais intuitivo e direto. 
Pode facilmente consultar o fluxo de aprovação e os anexos associados a cada processo de 
aprovação.


