
GESTÃO INTEGRADA DE
ADIANTAMENTOS DE
VENCIMENTO



Usufrua de uma gestão 
integrada, simples e rápida 
no seu ERP PRIMAVERA  

O contexto económico dos últimos anos tem aumentado a 
necessidade de os colaboradores das organizações 
recorrerem à entidade patronal para obterem financiamento 
para situações de emergência. 

Esta necessidade de gestão de processos de adiantamento 
de vencimentos adiciona trabalho administrativo ao 
departamento de Recursos Humanos (RH), muitas vezes 
já assoberbado com inúmeros processos burocráticos.  

Por outro lado, o aumento das situações de divórcio e 
respetiva necessidade de retenção de pensões de alimentos, 
acrescenta ainda mais carga administrativa às empresas, 
obrigadas a executar processos de penhoras sobre os 
salários dos funcionários, decretadas pelo Tribunal, 
sobrecarregando os departamentos de RH com operações 
complexas, repetitivas e muito sujeitas a erro. 



Operações automáticas. Informação integrada. Gestão mais ágil.

Chegou o momento de libertar o departamento de RH de tarefas rotineiras e sem grande valor acrescentado para a sua 
empresa. Agora, na área de Recursos Humanos do ERP PRIMAVERA já pode gerir automaticamente os processos de 
adiantamento de salários de forma simples, rápida e integrada entre as áreas de Processamento Salarial, Contabilidade e 
Contas Correntes. 

Com o novo módulo de Gestão de Penhoras e Adiantamentos do ERP PRIMAVERA, na área de Recursos Humanos, basta 
selecionar a opção alterações mensais, efetuar o registo dos adiantamentos e indicar o valor.  Depois, os valores serão 
considerados automaticamente quer nos processamentos, quer nos recibos. Fica tudo tratado de forma automática, sem 
erros, nem trabalho administrativo.

Registo do
Adiantamento

Processamento do Vencimento 
 com referência ao Adiantamento
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Mais rapidez. Maior controlo dos processos.

E para que obtenha um controlo global sobre cada processo de adiantamentos, tem acesso a um extrato que permite 
monitorizar a informação por funcionário, valor em dívida, valor processado, estado, moeda, além de outros parâmetros 
através dos quais acompanha e controla todos os processos de adiantamento dos vencimentos dos colaboradores da 
sua empresa.

No final do processo, aquando do acerto de contas, a solução efetua o acerto automático de valores. Está tudo alinhado 
para que o seu departamento de RH seja altamente produtivo. E a informação passará a ser exata, sem margem para 
erros.

Recibo de Salário do Colaborador
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Mais produtividade. Menos erros.

Esta solução acelera a gestão de processos de adiantamento de salários a funcionários, 
contribuindo para uma maior rentabilidade do departamento de RH através de 
mecanismos como:

Está tudo alinhado para que o seu departamento de Recursos Humanos seja altamente
produtivo e mantenha o foco em ações de maior valor acrescentado para a organização.

Registo de um ou vários adiantamentos
por colaborador

Processamento automático 
de adiantamentos

Acerto automático de valores na 
última prestação 

Consulta e alteração do estado 
dos adiantamentos

Consulta do valor adiantado e 
total já creditado

Gestão de vários adiantamentos em 
simultâneo de acordo com graus de prioridade



www.facebook.com/primaverabss
www.youtube.com/primaverabss
www.linkedin.com/company/primaverabss

