ALGUNS NÚMEROS DA BETHA
SISTEMAS
Presente em mais de 913 municípios brasileiros a
Betha Sistemas trabalha com a criação de
software para a gestão pública há mais de 30
anos. Com matriz localizada em Criciúma, Santa
Catarina, a empresa conta com 7 filiais e 18
revendas. São mais de 400 mil usuários dos
produtos Betha Sistemas.

Especialista em software
para gestão pública

betha.com.br

HÁ SOLUÇÃO PARA A FALTA DE
COMUNICAÇÃO ENTRE O DEPARTAMENTO
DE RH E OS SERVIDORES PÚBLICOS?
Sim, há solução. A Betha Sistemas reuniu os maiores desafios entre o
servidor público e o departamento de RH e encontrou soluções para
as principais.
Desafio: O servidor público não tem acesso às suas informações cadastrais e

financeiras e para realizar qualquer consulta ou solicitação precisa procurar o
departamento de RH.
Solução: O servidor público pode consultar suas informações a qualquer
hora e em qualquer lugar, basta ter um dispositivo com acesso à internet.

Desafio: Os gastos operacionais do departamento de RH são muito altos,

pois além de realizar as rotinas do departamento, os profissionais precisam
parar suas atividades para atender as solicitações de consultas e impressão de
documentos dos servidores.
Solução: Cada servidor imprime seus próprios documentos, como recibo de
pagamento, comprovante de rendimentos e ficha financeira pela internet. Dessa
forma, o departamento de RH economiza com impressão e otimiza a rotina de
trabalho.

Desafio: A base cadastral dos servidores está sempre desatualizada e o

custo para atualização é alto e demorado.
Solução: A atualização de dados cadastrais pode ser feita pelo próprio
servidor público, sempre com validação do departamento de RH antes da
publicação.

Desafio: O servidor público precisa ir até o RH para solicitar cursos e

treinamentos, por isso, muitas vezes, ele fica desmotivado e acaba não
realizando a capacitação.

Solução: Os cursos podem ser solicitados por meio do Portal, onde o
departamento de RH analisa e envia o parecer para o servidor.

Desafio: Existe uma grande dificuldade em entregar os comunicados

importantes aos servidores.
Solução: Possibilidade de envio de comunicados importantes de forma
individual ou coletiva.

Desafio: A entidade possui vários sistemas de gestão e nem sempre as

informações são compartilhadas entre eles, aumentando o retrabalho e a
possibilidade de erros.
Solução: Compartilhar toda a base cadastral, além de se comunicar e
atualizar os dados de maneira integrada com os sistemas Folha e Recursos
Humanos.

Desafio: Muitos documentos possuem datas específicas para serem

disponibilizados, como o comprovante de rendimentos e ficha financeira, por
exemplo.
Solução: A ferramenta permite a liberação das consultas e impressões de
documentos em datas selecionadas pela entidade, de acordo com a
competência e ano desejados.

Desafio: Os relatórios do sistema são engessados e nem sempre a

informação que o RH precisa é facilmente encontrada.
Solução: Os relatórios são totalmente flexíveis, possibilitando que qualquer
pessoa possa incluir e retirar campos, adicionar filtros, dentre outras mudanças
que facilitam a obtenção da informação.
Saiba mais sobre o Minha Folha, acesse o site: betha.com.br

