PHCMultilíngua — Inglês

DESCRITIVO

Todos os benefícios do Software PHC, agora
em inglês.

PHC Multilíngua — Inglês
Software PHC traduzido para inglês

BENEFÍCIOS
_Providenciar um melhor
serviço a clientes estrangeiros
_Aumentar a produtividade
e confiança dos colaboradores estrangeiros

SOLUCÃO
_Aplicação traduzida
_Fácil instalação

DESTINATÁRIOS
_Empresas com negócios no
estrangeiro
_Empresas em vias de internacionalização
_Empresas com trabalhadores
de outras nacionalidades

Painel de Bordo do Módulo PHC Gestão, traduzido para inglês.
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_ Configurações por utilizador;
_ Possibilidade de introdução e alteração de textos;
_ Disponível nas gamas: PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise e para a maior parte dos Módulos;
_ Actualização do dicionário a cada nova versão.
“Think Global, Act Local”
O inglês, além de ser a língua oficial de inúmeros países, é
acima de tudo uma língua Universal por excelência. Actualmente, mais de 300 Milhões de pessoas usam o inglês como
primeira língua e mais de 200 Milhões fazem-no como
segunda língua, sendo ainda usada como língua Franca para
o Comércio Internacional para o Mundo Empresarial e para
a Ciência.
No mercado nacional, a língua inglesa é vital para o sucesso das estratégias e de internacionalização das empresas
portuguesas, mesmo que apenas de importação e exportação. A influência do papel de uma língua estrangeira
Universal representa a abertura do mercado internacional,
sobretudo no presente cenário de globalização.
O Módulo PHC Multilingua – Inglês permite:
_Apostar num projecto de internacionalização da empresa
Com o Software PHC traduzido para inglês, pode internacionalizar a sua empresa usando o mesmo software, sem
necessitar de procurar uma outra aplicação e integração.
_Melhorar as relações profissionais com os colaboradores
estrangeiros e/ou que estão noutro País
Grande parte das empresas nacionais já possuem, nos
seus quadros, colaboradores estrangeiros a trabalhar em
Portugal ou a trabalhar no respectivo país de origem.
Com o software Multilingua da PHC pode traduzir toda a
aplicação para uma língua mais Universal, o que facilita
a interacção laboral entre todos os colaboradores aumentando a sua produtividade.
_Aumentar a confiança na abordagem a mercados estrangeiros
Se o Software PHC se encontra adaptado ao funcionamento da sua empresa, mais facilmente pode abordar o
mercado estrangeiro, uma vez que já possui uma aplicação ajustada às suas necessidades.
_Contratar colaboradores de outras nacionalidades
O mercado de trabalho não se resume às fronteiras nacionais, é são muitos os candidatos de outras nacionalidades que vivem em Portugal ou noutros Países da Europa
e que concorrem a postos de trabalho no nosso País. Com
esta aplicação pode recrutar colaboradores estrangeiros,
sem se preocupar com os problemas linguísticos que possam surgir com o software.
Configuração de utilizador
De uma forma muito fácil pode alterar a linguagem de todo
o software para inglês a partir da ficha do utilizador.

Na Configuração de Linguagem escolha qual o Idioma que
cada utilizador vai usar.

Tradução de textos
O Módulo Multilingua possibilita a introdução, alteração de
textos de:
_Menus;
_Ecrãs;
_Tooltips;			
_Statusbar Text;
_Mensagens, Etc.
Adaptações à Medida
O sistema Multilingua permite parametrizar configurações
desenhadas de acordo com cada implementação.
Uma adaptação à medida de cada empresa que permite alterar, por exemplo, Campos, Páginas e ecrãs de utilizador
e que possam ser traduzidas pelo próprio implementador.
Dicionário
O dicionário com todas as traduções fica disponível para o
utilizador. Desta forma, pode alterar ou adaptar traduções
à sua área de negócio.
Módulos Traduzidos
O Módulo Multilingua Inglês tem a respectiva tradução nos
seguintes módulos:
PHC Gestão
PHC Supervisor
PHC Suporte
PHC Clínica
PHC EDI
PHC Workflow Organizacional
PHC Frota
PHC Imóveis
PHC CRM Comercial
PHC Ocupação
PHC Projecto
PHC Recursos Humanos
PHC Interop

PHC POS (Back e Front Office)
PHC Lotes
PHC Serviços
PHC Mensagens SMS
PHC IECA
PHC Factoring
PHC Ecovalor
PHC ControlDoc
PHC Factura Electrónica
PHC Grelhas de Cores e
Tamanhos
PHC Terminais Portáteis
PHC TeamControl
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Gamas e Módulos Não Traduzidos
Os Módulos e Gamas que se seguem não se encontram
traduzidos, pois são muito específicos e dependentes da
sua localização/ País, assim como das necessidades e dos
pedidos elaborados para o efeito.
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

Ecrã de Facturação (Invoicing) do Módulo PHC Gestão
traduzido para inglês.

Pocket
Consolidação		
Formação		
Intrastat			
Letras		
Contabilidade

PHC
PHC
PHC
PHC
PHC

Digital
Imobilizado
SHST
Pessoal
Pessoal Público

Podem existir áreas não traduzidas, resultantes de alterações ao software após o fecho do dicionário. No entanto,
são sempre pouco significativas e facilmente completáveis
pelo utilizador.
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O software PHC é uma ferramenta imprescindível na gestão
diária de uma empresa. Trata-se de um software cuidadosamente estudado por utilizadores reais e desenvolvido
segundo os seus conselhos conjuntamente com a nossa
experiência acumulada desde 1989.

do software, não é possível garantir que as funcionalidades aqui descritas se mantenham no mesmo formato.
Se considerar vital alguma funcionalidade em particular,
por favor, confirme na Demonstração do Software que a
mesma é aquilo que pretende.

Todo o seu modo de funcionamento está orientado para
melhorar a actuação das Empresas, aumentando a produtividade dos colaboradores, minimizando os tempos de
trabalho e facilitando assim as tarefas rotineiras.

Para mais informação
Para saber mais sobre este módulo pode consultar o site
PHC em www.phc.pt

Se tem a preocupação com a redução de custos da sua empresa, com a análise de rendibilidade da mesma e com o aumento da eficácia das várias áreas, então deseja com certeza
vir a ser um dos muitos utilizadores do Software PHC.
Este documento tem como objectivo descrever as funcionalidades do Software. Em virtude da constante evolução

Quem é a PHC
A PHC é uma organização 100% Nacional, nascida em 1989
e totalmente dedicada a aumentar a produtividade das
empresas inovadoras. Possuímos uma rede de mais de 320
Parceiros certificados, 110 colaboradores em Lisboa, Porto
e Maputo e mais de 19 000 organizações a usar o nosso
Software.

©2008 PHC Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objectivos de
informação. A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento. A marca PHC é
uma marca registada.
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