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Gestão da formação

Um objectivo comum
Na Mestreclique, estamos conscientes da importância que têm as
ferramentas que realmente facilitam o seu trabalho.
A nossa experiência desde 2002 no desenvolvimento de soluções
para gestão de entidades que ministram formação, a selecção da
tecnologia mais avançada e a capacidade instalada de desenvolver
soluções inovadoras, permite-nos abordar de forma objectiva as necessidades apresentadas pelos clientes.
Acrescente valor ao seu negócio, fazendo mais com os recursos de
que dispõe.
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Benefícios:
• Diminua os tempos de resposta em todas as fases do processo de gestão da
formação;
• Aproveite os recursos humanos e tecnológicos de que dispõe, de forma mais
eficiente;
• Responda facilmente às exigências da formação financiada, não financiada
e outros centros de custo;
• Adapte-se mais rapidamente e com menos esforço às mudanças que a realidade formativa lhe impõe;
• Exporte informação para formatos que facilitem as suas tarefas;
• Receba e trate com facilidade as inscrições provenientes do seu Site;
• Obtenha maior flexibilidade a um menor custo total;
• Disponha de um parceiro com visão para a gestão de formação.
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Características:

Funcionalidades:

Relatórios:
• Emissão integral dos documentos do DTP;
• Criação automática de modelos SIIFSE para exportação;
• Criação de Listagens de Despesas Pagas e outros documentos necessários à gestão ﬁnanceira;
• Todos os outputs formatados para o Excel ou Word e Pdf;
PackWeb:
• Inscrições dos formandos em cursos e áreas de formação com integração direta na
plataforma interna;
• E-secretaria: acesso á informação da ação, módulos frequentados e ministrados;
Acesso e gestão das inscrições pendentes pelos candidatos;
• E-formação: disponibilização de conteúdos por formadores e coordenadores;
Download de conteúdos pelos formandos;
• Disponibilização da oferta formativa no PackWeb através da plataforma interna com
possibilidade de escolha de campos a mostrar.
Pack Comunicações:
• Envio de SMS, News e E-mail.
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Área Financeira:
• Entidades: Contas Correntes;
• Projetos e Centros de Custo: Rubricas e Execução Financeira;
• Ações: Rubricas, Execução Financeira;
• Documentos de Formandos e Formadores: Com automatização de processos (Bolsas,
Transferências, Recibos e Notas de Honorários);
• Documentos de Fornecedores, Pessoal não Docente, Clientes e Outros;
• Documentos de Débito e Crédito.
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Área Pedagógica:
• Painel de Bordo;
• Sistema de alertas para os diversos perﬁs de utilizador;
• Entidades: Formandos, Formadores, Clientes, Fornecedores, Pessoal Não Docente,
Empregadores, Parceiros, Clientes e Sócios;
• Introdução automática de informação utilizando o Cartão do Cidadão;
• Projetos: Geral e Execução Pedagógica;
• Cursos: Módulos, Inscrições, Habilitações, Destinatários e Homologações;
• Ações: Módulos, Pessoal não Docente, Formandos, Formadores, Cronograma, Faltas/Presenças
Execução Pedagógica; Procedimentos de Encerramento.
• Bolsa de formadores;
• Gestão de Inscrições;
• Web: Inscrições de formandos e formadores com integração direta na plataforma;
Disponibilização de notícias, opiniões, workshops, etc. no PackWeb;
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• Poupança: Facilite e reduza as tarefas administrativas necessárias ao funcionamento diário do sistema de gestão;
• Escalabilidade: Está preparada para se ajustar às necessidades actuais das
organizações e às futuras evoluções;
• Versatilidade: Personalizável e adaptável a qualquer tipo de organização, independentemente do seu tamanho e sector. Possibilidade de parametrização
de relatórios em função das especificidades da entidade e tipo de acções
que desenvolve;
• Desenvolvimento e implementação: Concebida nas mais recentes ferramentas,
para multiutilizador, mono/multiposto e orientada para multiempresas;
• Serviço Pós-venda: Através de telefone, E-mail e Assistências Remotas.

