
É PARA VOCÊ
COLABORADOR.

 É PARA NÓS
 DO RH.

É PARA A
 NOSSA

COMUNICAÇÃO!

SOFTWARE
 DE

RELACIONAMENT
O COM

COLABORADORES!

É NA NUVEM



É PORTAL WEB.
É APP!

Imagine a sua empresa

poder manter uma

comunicação instantânea

entre o seu departamento

de RH/DP e seus

Colaboradores?

Isso é possível, e com total

transparência através do

GesOper 4YOU!

É NA NUVEM!
É RÁPIDO DE IMPLANTAR!



SUA COMUNICAÇÃO NUNCA MAIS SERÁ A MESMA!

O GesOper 4YOU  permite uma integração perfeita 

entre sua empresa e seus colaboradores. 

Trata-se de uma plataforma totalmente WEB e um

 APP, aonde o colaborador poderá  acessar tudo

 a respeito  de seu relacionamento com a empresa,

 como  por exemplo, consultar e atualizar seu

cadastro, consultar seu histórico, suas escalas,

seu holerite, benefícios creditados e muito mais. 

Por outro lado, também a empresa poderá disparar avisos,

comunicados, anexar documentos,  se comunicar por chat,

entre  outras coisas. 



Painel Web Interativo                               

Experimente. Interaja.
 De qualquer lugar !

Para começar, neste painel de controle você
tem uma visão geral e simplificada dos chats,
notificações, panorama geral das ocorrências

de faltas, atrasos,  rotatividade e
comportamento...

Além de acesso rápido aos resultados da
Pesquisa de Satisfação,  das Tarefas, das

Comunicações, Cursos, Exames, Documentos,
Uniformes, EPIs, Equipamentos, Arquivos e Crédito

de Benefícios.

Dashboards



São muitos os recursos disponibilizados pelo painel gerenciador,
 que tanto podem ser acessados pelo RH com a permissão de
administrador, como pelos funcionários com perfil de acesso

determinado. 

No menu Gestão de Arquivos você administra todos os arquivos
enviados ou recebidos, como por exemplo, um informe de

rendimentos,  podendo listá-los se desejar. Documentos em pdf
podem ser enviados com senha. Rápido de encontrar e nada se

perde!

Neste menu você inclui, altera, e acompanha
as tarefas que delegou aos colaboradores!

Simples assim!

Menu Gestão de Arquivos  Menu Tarefas Delegadas



Software imprescindível para quem
trabalha home office e fundamental para

quem trabalha no presencial!

Você consulta como e aonde quiser! 
 

O GesOper 4YOU conecta você e sua empresa,
de um modo simples, rápido e muito fácil de

usar e interagir.

Menu Pesquisa  NPS
Uma métrica  que vem sendo utilizada para mensurar

qual o nível de satisfação do funcionário (entre outros),  
bem como a probabilidade dele indicar a sua marca
para outras pessoas, também disponível no 4YOU!

E o mais importante: você quem define as perguntas.



Há inúmeros benefícios em
implantar!

Pelo menu Escalas, você gera, faz a manutenção das
escalas de trabalho de seus funcionários, trazendo

agilidade para o processo!

Seu RH e seus funcionários podem consultar e listar a Folha Ponto, 
 acessando o Painel WEB ou o APP,  se utilizado o ponto digital!
Lembrando que sua empresa pode ainda optar em registrar o

ponto dos funcionários pelo 4YOU  e ter acesso às marcações em
tempo real!  

Menu Escalas Menu Folha Ponto



Informação Centralizada!

Vai ficar mais fácil fazer este gerenciamento. Incluir na
programação as férias, consultar retorno,  início e fim

de períodos aquisitivos e etc. 

Por este painel você transfere e gerencia
materiais entregues aos funcionários, como

uniformes, epi’s ou patrimônios, como laptops,
celulares, etc, além de poder controlar

vencimentos.

Menu Férias dos
Funcionários

Menu Materiais dos
Funcionários



Acessível e
desburocratizado!

Contra-cheque acessível para consulta, tanto pelo Gerenciador Web,
quanto pelo APP (através da integração com nossas APIs)

Tudo simples e desburocratizado!

Menu Contra-Cheque



Acesse a qualquer momento. 
De onde quiser!

Crédito de Benefícios informado, acessível para consulta, tanto
pelo  gerenciador web, quanto pelo APP!
Tudo fica tão simples e desburocratizado!

Menu Benefícios



O
GESOPER

4YOU
CONECTA

VOCÊ E
SUA

EMPRESA!
 



Seus Funcionários vão adorar este APP!

Com 4YOU seu
colaborador poderá

marcar o ponto ...

Acessar a sua a Folha
Ponto....

Acessar as suas tarefas
pessoais e também aquelas
que lhes foram delegadas....



Seu RH vai agradecer!

Acesso ao Contra-Cheque
também pelo APP.

Toda a comunicação do
RH pode ser feita via

4YOU, bem como a dos
funcionários com o RH.

Pesquisa de Satisfação
dinâmica. 

E você escolhe a
periodicidade.

 



E juntos vão comemorar, porque são
 muitos os recursos para agilizar

 a sua comunicação!

Chat Online Consulta Escala Consulta seu cadastro



ADEUS STRESS!
Além de demonstrar interesse e atenção

para com o colaborador, a empresa terá

uma redução da demanda e do fluxo de

pessoas no seu RH, já que muitos

problemas são resolvidos diretamente

através da plataforma do GesOper 4YOU.

Trazendo tranquilidade e rapidez

para todos os envolvidos!



Toda a comunicação com os

colaboradores é agilizada, 

além de ficar mais clara, visto que a

empresa pode postar através do

GesOper 4YOU avisos de

pagamentos, créditos de benefícios,

convocações para cursos, exames,

ainda delegar tarefas e etc.

E se quiser, ainda pode acompanhar

as marcações de PONTO ONLINE!

Sim, tudo pelo 4YOU!



BENEFÍCIOS
COM O GESOPER 4YOU VOCÊ TERÁ  5
GRANDES DIFERENCIAIS QUE BENEFICIARÃO
DEMAIS A SUA EMPRESA:
 



Contrate um plano para a

sua empresa e se

destaque dos seus

demais concorrentes!

Lembre-se:

 a transformação digital

não pede licença, nem

espera por ninguém!



(51) 3012-0601 | 98441-9668

COMERCIAL@4YOU.NET.BR

WWW.4YOU.NET.BR

Siga-nos nas redes sociais






