Gerenciando o principal
capital da sua empresa
Gestão de Pessoas

O WGEP Gestão de Pessoas torna mais simples e prático gerenciar todas
as atividades do RH.
Nele são contemplados todos os processos de pagadoria, e os principais
controles da área de gestão de pessoas.

FOLHA DE PAGAMENTO
Controle de frequência
Apuração de horas

Folha
Férias
Rescisão
13º Salário
Impostos

Obrigações Digitais

Controle do fluxo de pessoas
Controle de Refeitórios

Gestão de Pessoas

MÓDULO QUIOSQUE

MEDICINA DO TRABALHO

Envelope de Pagamento
Informações Cadastrais

Exames Médicos
PPP

GESTÃO DE PESSOAS

SEGURANÇA DO TRABALHO

Competências e Treinamentos
Cargos e Salários

Controle de EPI’s

Solução Desenvolvida pela:

Acesse a página oficial
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VANTAGENS E DIFERENCIAIS
Acesso às informações dos funcionários com poucos cliques, sem burocracia
Criação de regras personalizadas (scripts) para atender exceções da empresa/CCT
Pacote de relatórios admissionais, com possibilidade de personalização
Interface otimizada para conferência da folha (Conferência do Movimento)
Sistema de notificações referente a contratos de experiência, férias e outros alertas
Cálculo das provisões de férias e 13º salário, com contabilização das informações
Controle de benefícios e convênios
Pensão alimentícia com fórmula configurável
Seguro Desemprego integrado com o EmpregadorWeb
Solicitação de PIS em lote via Conectividade Social
Geração do movimento contábil com layout configurável
Importação do movimento de ponto com layout configurável
Geração de gráficos

O que dizem nossos clientes

Sempre tivemos a BMA como uma empresa de referência no segmento de software para Gestão de Pessoas, porém, entendo que a
qualidade, a facilidade de uso e a consolidação das informações em uma ferramenta única e totalmente integrada, proporciona a
agilidade e confiança necessárias para que possamos aproveitar melhor o tempo das pessoas do RH, permitindo que elas se dediquem
também ao desenvolvimento de outras atividades do setor. A inovação contínua das ferramentas, independente das obrigações legais,
bem como o fácil acesso às pessoas do Suporte também confirmam o atendimento cordial e sempre atencioso dispensado a toda
nossa equipe. Não obstante a liberdade que temos em discutir a evolução dos sistemas, temos também livre acesso aos
desenvolvedores e diretores da BMA, o que ratifica o bom relacionamento profissional entre as empresas.
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