CONHEÇA O

ADMISSÃO DIGITAL
BY DIGTE
Do onboarding ao ongoing, tecnologia
e mobilidade para digitalizar os processos
de contratação do seu RH.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

O Admissão Digital by Digte simplifica seu processo de onboarding. Com ele, seus novos colaboradores escaneiam
e enviam documentos pelo celular e ainda recebem o contrato de trabalho para assinatura eletrônica. Além disso,
a integração nativa com as soluções TOTVS RH leva todas as informações coletadas do novo colaborador
diretamente para o sistema de folha de pagamento. Tudo para agilizar processos, acabar com burocracias
e garantir segurança na jornada de admissão.

A MELHOR EXPERIÊNCIA DIGITAL PARA NOVOS COLABORADORES E PARA O RH.

MOBILIDADE TOTAL

DIVERSAS INTEGRAÇÕES

DADOS SEGUROS

Novos contratados podem fazer o envio de
documentos e assinar o contrato de trabalho
em qualquer lugar, sem instalar nenhum app
ou programa.

A solução é nativamente conectada aos
sistemas TOTVS para RH e também pode
ser integrada a outras soluções de mercado,
utilizando APIs.

Todas as informações dos colaboradores
podem ser armazenadas no seu datacenter*,
ou na nuvem. Tudo de forma 100%
criptografada e de acordo com
as regras da LGPD.

Simplifique a jornada de admissão com uma solução
disponibilizada em parceria com a TOTVS.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções
Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções conectadas ao seu ERP TOTVS ou outros sistemas de mercado
Parametrização: configure o conjunto de documentos a receber
e estabeleça os processos que cada novo colaborador deve passar,
de acordo com o cargo ou necessidade específica da sua empresa
Agilidade: ganhe tempo e economize recursos, automatizando
a conferência dos arquivos enviados. A ferramenta usa machine learning
para verificar se os documentos correspondem aos que foram indicados
pelo novo colaborador, e você tem a possibilidade de fazer a curadoria
interna para validar casos específicos
Ongoing: facilite o embarque dos novos contratados no TOTVS Fluig,
enviando um link personalizado por e-mail, que autoriza o acesso
à plataforma. Tudo de maneira totalmente pré-configurada, ou seja,
com as comunidades, treinamentos e timelines pertinentes ao
cargo já estabelecidos
*Para a utilização do sistema no seu datacenter é necessária a aquisição da
plataforma TOTVS Fluig. Se você já possui a plataforma, ela será utilizada
para instalação de forma simples e rápida.

Fale com a TOTVS e facilite seus processos de contratação com o Admissão Digital by Digte.

digte.com.br

totvs.com

