Keep

Software sempre actualizado
Investimento com Retorno Garantido
Rentabilize o investimento que faz em software

Esteja Activo, Keep Smart

.

Novas Versões e alterações legais

Funcionalidades Exclusivas
Estar Keep, é garantir que o

seu investimento não perde valor

Estar Keep, não é só garantir as funcionalidades e ferramentas mais recentes

mas também estár em conformidade com o novo regulamento geral de protecção de dados
O novo Regulamento Geral de Protecção de Dados implica uma alteração profunda na forma como os Software´s
estão pensados e desenvolvidos, garanta que o seu software está em total conformidade evitando penalizações
elevadas. Quem é Smart, está em total conformidade!

Com o KeepSmart, o investimento que faz em Software não desvaloriza,
pelo contrário garante um retorno imediato no sentido em que garante
uma Gestão de Recursos Humanos mais simples e eficaz, garantindo um
índice de rentabilidade muito superior e potenciando desta forma toda a
empresa. Isto porque o KeepSmart garante-lhe acesso imediato às diversas atualizações do Software 2Smart HRM e 2Smart ISP bem como aos

diversos módulos que dispõe associados ao seu software de Gestão de
Acessos e de Assiduidades.

Funcionalidades e Ferramentas
Exclusivas do KeepSmart

+ Utilização da Plataforma 2Smart HRM sem restrições
+ Sempre em conformidade com o RGPD

Mantenha o seu investimento activo com o KeepSmart
Sempre que surjam mudanças na legislação laboral
que motivem alterações no software, não tem de se
preocupar, estas são disponibilizadas gratuítamente.

+ Desconto direto na aquisição do Contrato de
Assistência Técnica Anual

+ Acesso ao Smart Portal – Portal Exclusivo de
Parceiros com conteúdos exclusivos

+ Acesso à Plataforma de Tickets de Suporte

Cada nova versão do software fica disponível, de imediato,
para ser actualizada.

+ Acesso à Wishlist onde poderá manifestar o

Acesso privilegiado a funcionalidades e ferramentas exclusivas que potenciam o desempenho. Só para si que está
keep.

E estas são apenas algumas.

Garante a atualização do Smart Today – Portal de
Informação relativa a Gestão de Assiduidades, permitindo o Acesso a inúmeras ferramentas que o irão auxiliar
nas tarefas do dia-a-dia.
Desconto garantido no Acesso a ferramentas e
Relatórios não incluídos nas Versões Base do 2Smart

desejo de desenvolvimento à medida

Tem mais funcionalidades exclusivas à sua espera

Tudo sobre o Software 2Smart em:

www.2smart.pt

We´re smarter together!

Contactos

Ouvirmos os nossos Parceiros, dar resposta às suas
necessidades é um processo natural e no qual queremos

estar envolvidos e envolver. Queremos ouvir-vos e desenvolver um verdadeiro trabalho de parceria para que todas
as vossas necessidades sejam colmatadas. Seja activo na
participação de desenvolvimento...seja Smart.

+351 210 353 555

+351 291 009 239

helpdesk@2smart.pt

www.2smart.pt

sales@2smart.pt

wishlist@2smart.pt

Com o KeepSmart,

o investimento que faz em Software não desvaloriza,
pelo contrário garante um retorno imediato no sentido em que garante uma

Gestão de Recursos Humanos mais simples e eficaz, garantindo um índice de
rentabilidade muito superior.

