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Gestão de Pessoas

OTIMIZA O ATENDIMENTO
ÀS NORMAS

TREINAMENTO E SUPORTE
ON-LINE SEM CUSTO

ESPAÇO ILIMITADO EM
BANCO DE DADOS

ISO, ONA, OHSAS, TS, AS, PBQP-h,
ABNT, NR, ANVISA, entre outras,
além de se adaptar aos requisitos
internos da empresa.

Você não paga por orientação
assistida, chamado ou horas
técnicas e pode solicitar suporte
sempre que precisar.

Armazene todos os arquivos, o
histórico de revisões de documentos,
indicadores, não conformidades, entre
outros, sem custos adicionais.

TOTALMENTE INTEGRÁVEL
AO ERP DA EMPRESA

CONTRATAÇÃO POR
MÓDULOS

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
SEM CUSTO

Elimine o retrabalho integrando,
sem custos, o sistema de SGQ da
Qualyteam ao banco de dados do
seu software de gestão.

Adquira apenas os módulos que
precisa. À medida que sua empresa
desenvolve o SGQ, pode contratar
módulos adicionais.

Você sempre terá a versão mais
atual do sistema. As atualizações
são automáticas e ocorrem assim
que uma melhoria é implantada.

Gestão de Pessoas

Controle total das competências
e treinamentos

CONTROLE TOTAL DAS COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS

Identifica treinamentos e
competências necessários

Facilita as avaliações
de desempenho

Cria mapa de competências
e de colaboradores

Gera listas de presença
e avaliações de eficácia

Gestão de competência
em 3 passos
Nossas soluções
Visão do sistema
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GESTÃO DE COMPETÊNCIA EM 3 PASSOS

Controle total das competências
e treinamentos
Gestão de competência
em 3 passos
Nossas soluções
Visão do sistema

1. Cadastro

2. Avaliação

3. Gestão

Ao cadastrar as competências
necessárias aos colaboradores
da empresa, o gestor gera
automaticamente pelo PEOPLE a
descrição do cargo correspondente.

Nessa etapa o PEOPLE auxilia o
gestor a avaliar as competências
estabelecidas e registradas através
das descrições de cargo. A avaliação
de desempenho 180º tem métrica
que define e identifica os gaps
que serão alvos de treinamento
posteriormente.

Com base no resultado da avaliação
de desempenho, o PEOPLE orienta
o gestor na elaboração do programa
de treinamento, implementação e
avaliação da eficácia.
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Controle total das competências
e treinamentos
Gestão de competência
em 3 passos

NOSSAS SOLUÇÕES
“Onde encontro modelos para avaliação de desempenho?”
Empresas que usam o PEOPLE não precisam de modelos de avaliação. O sistema apresenta modelos
prontos e permite que sejam adaptados para a realidade de cada empresa. O sistema também envia
a avaliação para cada colaborador e seu respectivo superior de forma automática,
no período de avaliação.

Nossas soluções
Visão do sistema

“Qual a maneira mais prática de mapear as competência necessárias
dos meus funcionários e garantir que elas sejam atendidas?”
O PEOPLE identifica automaticamente quais competências são necessárias para cada colaborador
e as agrupa por competência, facilitando o planejamento dos treinamentos.

“Qual a melhor forma de controlar os treinamentos na empresa?”
O PEOPLE informa quais colaboradores precisam de cada treinamento, permite agendamento com
local e data e envia o convite para os colaboradores marcados. Ao fim do treinamento, o sistema
apresenta uma pesquisa de eficácia do treinamento e atualiza o cadastro dos colaboradores
automaticamente, além de organizar as listas de presença.
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Controle total das competências
e treinamentos
Gestão de competência
em 3 passos
Nossas soluções
Visão do sistema

VISÃO DO SISTEMA

MAIS DE 11 MIL USUÁRIOS ATIVOS EM MAIS DE
100 EMPRESAS DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS

Conheça clientes do seu segmento em www.qualyteam.com.br/clientes

Documentos
Indicadores
Não conformidades
Auditorias
Fornecedores
Calibrações
Pessoas
Riscos

Conheça clientes do seu segmento em: www.qualyteam.com.br/software

FAÇA UM TESTE:

WWW.QUALYTEAM.COM.BR/PEOPLE

