
Simplifique a integração de novos colaboradores 
com experiências digitais encantadoras
OutSystems para Inovação do Ambiente de Trabalho

Reduza a carga sobre o RH e os gerentes de contratação conectando perfeitamente sistemas díspares e 
automatizando as tarefas de integração, ao mesmo tempo em que proporciona aos colaboradores uma 
experiência guiada durante os primeiros dias. Livre os novos contratados da complexidade de navegar 
em múltiplas soluções prontas criando rapidamente aplicativos fáceis de usar, para qualquer dispositivo, e 
conecte-os ao sistema central de RH para garantir conformidade.

Crie aplicativos de integração intuitivos que unifiquem sistemas e dados 
para otimizar processos de RH e encantar os novos contratados.

Crie experiências personalizadas 
que aumentem a produtividade dos 
colaboradores

Crie rapidamente aplicativos intuitivos 
que orientem os colaboradores em todas 
as etapas do processo de integração 
e estejam disponíveis em qualquer 
dispositivo. Aproveite uma biblioteca de 
componentes pré-construídos de UX/
UI para montar interfaces que facilitem o 
acesso a documentação crítica, tarefas de 
cursos de aprendizagem, atividades a serem 
concluídas e muito mais.

Digitalize e agilize os processos 
de integração

Livre-se das tarefas manuais e dos dados 
dispersos unificando a experiência de 
integração em um único aplicativo. 
Conecte-se facilmente a qualquer sistema 
interno ou serviço de terceiro para permitir 
que novos colaboradores acompanhem as 
atividades, ao mesmo tempo em que 
fornece ao RH automação para distribuir 
tarefas, solicitar assinaturas digitais ou 
agendar apresentações.

Adapte-se rapidamente às mudanças 
nas condições de trabalho e aos 
requisitos regulamentares

Associe-se estreitamente ao negócio e 
mantenha as jornadas de integração 
flexíveis em qualquer cenário, seja virtual ou 
presencial. Aproveite a velocidade do 
desenvolvimento visual com mais de 100 
componentes pré-construídos para padrões 
comuns de interação digital e responda 
rapidamente às mudanças nos requisitos e 
regulamentos de trabalho, tudo com 
suporte total ao ciclo de vida do aplicativo.

Um em cada quatro CFOs afirmam que a rotatividade 
indesejada responde por 25% a 50% dos custos 
trabalhistas. Um em cada 10 diz que ela consome mais 
de 50% dos custos trabalhistas.

Fonte:  Forbes

Em 22 escritórios de RH, a integração é classificada 
como tendo o segundo maior impacto geral no 
crescimento da receita e na margem de lucro.

Fonte:  BCG

https://www.forbes.com/sites/insights-silkroad/2019/01/03/the-bottom-line-of-orientation-and-acculturation-in-successful-organizations--how-do-you-get-there/?sh=206091918fef
https://image-src.bcg.com/Images/BCG_From_Capability_to_Profitability_Jul_2012_tcm9-103684.pdf


Para Novas Contratações Para RH

Carregamento de Documentos 
Pessoais

Navegação pelo Site/Escritório

Acesso a Treinamentos

Inscrição em Programas de 
Benefícios

Sugestões de Reuniões 
Introdutórias e de Boas-vindas

Acesso Centralizado à Empresa

Políticas

Perguntas Frequentes

Assinatura de Documento 
Digital

Painel de Progresso

Introdução Automatizada

Agendamento

Gestão Centralizada de Dados

Gestão de Fluxos de Trabalho

Tarefas de Aprendizagem

Atribuição Automatizada de 
Tarefas

Gestão de Formulários

Relatórios

Jornada dos Pontos de Contato 

Customização

• Crie aplicativos disponíveis em qualquer 
dispositivo

• Ofereça uma experiência unificada, 
não importa onde seus colaboradores 
estejam

• Viabilize o acesso com logon único 
seguro

• Permita que todas as partes 
interessadas acompanhem o progresso 
e as tarefas pendentes

• Crie jornadas automatizadas com pontos 
de contato personalizados para a função

• Atribua automaticamente os cursos de 
aprendizagem relevantes

• Automatize o agendamento de 
apresentações para que os novos 
contratados se aclimatem mais 
rapidamente

• Gerencie centralizadamente todas as 
tarefas relacionadas a documentos, 
inclusive assinaturas eletrônicas

• Torne a central de ajuda prontamente 
disponível por meio de perguntas 
frequentes, e-mail ou chat

Crie Experiências de Integração de Colaboradores Exclusivas com os Recursos de que sua Empresa Mais Precisa

Comece agora mesmo a criar suas 
experiências de integração de funcionários

Fale com um especialista

Clientes que já criaram experiências bem-sucedidas de integração de colaboradores

Saiba como a Universidade Estadual de 
Kent criou em apenas 9 dias um aplicativo 
móvel de orientação para oferecer aos 
alunos uma experiência de integração 
totalmente digital.

Leia a história da Kent State

Saiba como a Monadelphous criou 
um aplicativo móvel que simplificou a 
interação de mais de 2.000 colaboradores.

Leia a história da Monadelphous

Saiba como o Transnational Diversified 
Group (TDG) criou uma plataforma para 
rastrear as informações dos colaboradores 
e minimizar o processamento manual dos 
registros de RH.

Leia a história do TDG

Principais soluções que você pode implementar rapidamente — tudo personalizável de acordo com as diretrizes da sua marca

https://www.outsystems.com/talk-to-an-expert/
https://www.outsystems.com/case-studies/kent-state-university-creates-digital-factory/
https://www.outsystems.com/case-studies/monadelphous-workforce-management-mobile-app/
https://www.outsystems.com/case-studies/hr-payroll-system/

