
O futuro da Gestão de Pessoas é digital.

RH Prime, o software web de Gestão 
de Recursos Humanos ideal para
o seu negócio.



Tecnologia Web ao seu 
alcance com layout 
intuitivo

A tecnologia web com inteligência 
cognitiva e a internet das coisas 
(IoT) permite o aperfeiçoamento do 
fluxo de informações. 

Você poderá acessar os dados 
atualizados do Prime a qualquer 
hora e lugar, via navegador, 
por meio de dispositivos como 
computador, notebook, 
smartphone e tablet.

Simula e calcula as folhas de pagamento mensal, mensal com 
adiantamento e complementar. Permite os lançamentos de 
rubricas na folha de forma individual, global, por grupo de 
funcionários, por verba, com valores calculados. Controle de 
afastamentos e faltas, cálculo de prestação de serviço e 
múltiplos vínculos.

Folha de 
pagamento

Módulo Ponto de acordo com a Portaria MTE 1.510. 
Controle do banco de horas e emissão do espelho de ponto.

Parametrização por sindicato o que facilita nas configurações 
de diferentes definições sindicais, manutenção de batimentos 
em uma única tela, lançamentos de justificativas de forma 
coletiva.

Ponto
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Gestão de envios, consultas e recebimentos dos eventos conectados ao 
Portal eSocial do Governo reduzindo significativamente a quantidade 
de erros e retrabalho.

Orienta e indica as pendências de preenchimento, apresenta o status 
de envio dos eventos.

Tenha em mãos e armazenado no seu Prime os recibos e xml de envio 
e retorno.

Relatório de consulta de eventos por período de apuração, ano de envio, 
status, eventos, entre outros. Economize tempo de busca nas diferen-
ças entre a sua Folha de Pagamento e o Portal Portal eSocial do Gover-
no utilizando o Relatório de Inspeção do eSocial.

Os gráficos disponíveis unificam o resultado dos eventos do seu eSocial.

eSocial
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Gerencie os benefícios oferecidos pela sua empresa. 
Automatize os pedidos de compra por meio de geração 
de arquivos. Controle os valores dos benefícios por faixa 
etária, remuneração dos colaboradores. Empréstimos 
consignados descontados em folha, com verificação 
automática dos valores pagos pelo banco. Emite os 
relatórios de contrapartida contábil.

Gerencia os ambientes de trabalho, EPI, EPC, ECI, PPRA, 
PCMSO, ASO, atestados, afastamentos e CIPA. Opção de 
anexar LAINPE, LTCAT, PCMAT e outros documentos.

Segurança e
medicina do 
trabalho

Benefícios
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Prime software de gestão 
de Recursos Humanos

Descrição do perfil de cargos de forma detalhada e personalizada. 
Definição de faixas e níveis salariais, reajuste e diferença salarial 
em lotes, nivelamento salarial. Controle de lotação de cargos.

Banco de currículos com diversos filtros para busca. Montagem 
e publicação das vagas. Possibilidade de conexão ao site da sua 
empresa para inscrição online dos candidatos no Mural de 
Oportunidades. Processo seletivo com descrição das etapas. 
Definição e acompanhamento das técnicas do processo seletivo.

O colaborador aprovado no processo seletivo é automaticamente 
encaminhado para a Folha de Pagamento recuperando-se todos 
os dados digitados no módulo Recrutamento e Seleção.

Cargos e 
salários

Recrutamento 
e seleção
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O módulo LGPD apoia no controle à Lei nº 13.709/2018 
Lei de Proteção de Dados. Cadastros de DPO, Política de 
Privacidade, Segurança de Senhas e muito mais. Esse 
módulo estará disponível para uso, sem custo adicional,  
a partir da contratação de um dos módulos Prime.
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Agilidade na comunicação entre o RH e os 
colaboradores. Conecta-se ao site da sua empresa. 
Perfil de administrador, gestor, colaborador, contador 
e outros. Visualização e impressão dos contracheques.

Portais: Colaborador, 
gestor e candidato

Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD)

http://www.gcinetrhsoftware.com


Prime software de gestão 
de Recursos Humanos

Descrição do perfil de cargos de forma detalhada e personalizada. 
Definição de faixas e níveis salariais, reajuste e diferença salarial 
em lotes, nivelamento salarial. Controle de lotação de cargos.

Banco de currículos com diversos filtros para busca. Montagem 
e publicação das vagas. Possibilidade de conexão ao site da sua 
empresa para inscrição online dos candidatos no Mural de 
Oportunidades. Processo seletivo com descrição das etapas. 
Definição e acompanhamento das técnicas do processo seletivo.

O colaborador aprovado no processo seletivo é automaticamente 
encaminhado para a Folha de Pagamento recuperando-se todos 
os dados digitados no módulo Recrutamento e Seleção.

Cargos e 
salários

Recrutamento 
e seleção

WWW.GCINETRHSOFTWARE.COM

RH 
Prime

O módulo LGPD apoia no controle à Lei nº 13.709/2018 
Lei de Proteção de Dados. Cadastros de DPO, Política de 
Privacidade, Segurança de Senhas e muito mais. Esse 
módulo estará disponível para uso, sem custo adicional,  
a partir da contratação de um dos módulos Prime.

Prime software de gestão 
de Recursos Humanos WWW.GCINETRHSOFTWARE.COM

RH 
Prime

Agilidade na comunicação entre o RH e os 
colaboradores. Conecta-se ao site da sua empresa. 
Perfil de administrador, gestor, colaborador, contador 
e outros. Visualização e impressão dos contracheques.

Portais: Colaborador, 
gestor e candidato

Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD)

http://www.gcinetrhsoftware.com


Para decisões dinâmicas e seguras incremente seu 
RH Prime com o módulo BI e sirva-se de  um 
Dashboard dinâmico, indicadores de HeasCount, 
Turnorver, Absenteísmo, Custos e Capital Humano.

Alguns indicadores: Assiduidade, Encargos, Custo 
com Banco de Horas.

Business 
Intelligence (B.I.)
Add-on

Prime software de gestão 
de Recursos Humanos WWW.GCINETRHSOFTWARE.COM

RH 
Prime

Adequação à LGPDgo em poucos passos!
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi criada 
com o objeto de proteger os dados pessoais das 
pessoas físicas de modo a proteger a sua privacidade 
e assegurar os direitos relativos à intimidade, 
imagem e vida privada.

Faça você mesmo o diagnóstico e mapeamento de 
dados na sua empresa com o LGPDgo.

Add-on

Saas significa ''Software como serviço'', permite 
que você se conecte e use aplicativos hospedados 
na nuvem, através da conexão com a internet. A 
preocupação em atualizar a versão acabou. O 
Prime é atualizado automaticamente.

Gere modularidade na sua empresa já que os 
módulos do Prime podem ser comercializados 
individualmente.

Pensando por sua empresa

Saas

Modular
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Pensando por sua empresa

Montagem de relatórios com conteúdo de qualquer 
informação contida no banco de dados com possibilidade 
de salvar o relatório em formatos csv e planilhas.

Filtros por processos folhas, períodos, pessoas (colaborador, 
estagiário, autônomo, diretor), departamentos, rubricas, 
cargos.

Gerador de 
Relatórios 
Avançados

Funcionalidade econômica e ecológica. Evite a impressão de 
alguns documentos utilizando as diversas possibilidade de 
anexos de documentos. Gerencie e organize documentos 
facilitando a localização individual entre os colaboradores, 
como por exemplo, atestados e declarações, PCMSO, PPRA, 
Currículos e muito mais.

Anexos

WWW.GCINETRHSOFTWARE.COM

RH 
Prime

Pensando por sua empresa

Pensando na inviabilidade da digitação dos dados em função 
da quantidade de informação, criamos uma metodologia 
para converter os dados do sistema que está sendo 
substituído por nosso software.

Conversão 
de dados

Expert é o módulo de suporte online. O acesso é através do 
Prime, onde você acompanha seus tickets, fica por dentro das 
novidades, entre outras facilidades. Mais de 93% dos nossos 
atendimentos são resolvidos no mesmo dia.

Expert
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Pensando por sua empresa

Os nossos projetos de implantação e suporte são 
constantemente avaliados. Nossa área de qualidade 
realiza pesquisas periódicas com nossos clientes com o 
intuito de aperfeiçoar os nossos serviços. Mais de 90% 
das pesquisas realizadas apresentam clientes satisfeitos 
com nosso software e serviços.

Qualidade e 
atendimento

Os nossos projetos são concluídos         
dentro da primeira estimativa.
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Clique nos ícones abaixo e seja redirecionado 
para o nossos canais de contato:

http://www.gcinetrhsoftware.com
mailto:vendas%40gcinet.com.br?subject=
tel:08008787897
https://www.instagram.com/gcinettecnologia/
https://www.linkedin.com/company/gcinet

