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EL PORTAL DEL TREBALLADOR : PLATAFORMA DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓ LABORAL 

La documentació laboral disponible online per a tots els treballadors. 

A3HRgo és un dels softtware de Wolters Kluwer, principal proveïdor de                                                                    
solucions integrals  per a  la gestió interna d’empreses.  

La solució laboral que permet millorar la comunicació interna de l’empresa cap al                                                       
treballador i redueix la carga administrativa, a més d’oferir un servei de valor cap als treballadors.

 

ENTORN COL·LABORATIU ASSESOR – PYME 

Facilita la feina gràcies al intercanvi online de 
la documentació laboral comuna:  

- Nòmines. 
- Contractes. 
- Registre horari. 
- Certificats d’ingressos i retencions. 
- D’altres; normes internes, calendari 

laboral anual, calendari de vacances. 

Aquesta documentació es pot compartir i 
sempre està disponible, oferint més 
autonomia al assessor i a la PYME. L’assessor 
continua gestionant i pujant la informació i el 
responsable de la PYME tindrà accés a tota la 
documentació a nivell de consulta i verificació. 

 

COMUNICACIÓ PYME- TREBALLADOR  

Les empreses milloren  la seva comunicació 
interna i la satisfacció dels seus treballadors, 
posant a la seva disposició aquest tipus de 
documentació, ajudant així a la immediatesa 
de la consulta, la seguretat (ja que tenen un 
codi d’accés personal) i s’adequa a la 
normativa de protecció de dades. A banda 
permet que el propi treballador pugui realitzar 
canvis en les seves dades personals fent que 
l’empresa i l’assessoria  rebin un e-mail amb 
les modificacions  corresponents. 

 

 

 

CONSULTA USUARI 

A banda de la web, el software disposa d’una 
APP (A3HRGO) gratuïta disponible amb iOS i 
Android,, per a consultar en qualsevol 
moment i des de qualsevol lloc els document 
laborals  amb total agilitat. Es una solució molt 
intuïtiva i fàcil d’utilitzar. 

 

 

PAGAMENT PER ÚS 

El cost de és d’1€  per treballador, el model de 
pagament per ús permet flexibilitzar  la 
inversió i pagar només pel consum realitzat o 
els treballadors actiu en la solució. 

S’adapta  el disseny a la imatge corporativa. 

CONDICIONS 

30 dies de garantia, suport  i consultes, 
actualitzacions, noves versions i modificacions 
inclòs amb el preu. 

El sistema  cloud, no te cap  cost         
addicional d’inversió de                           
hardware i permet obtenir còpies                     
de seguretat i accés il·limitat a la 
documentació. 

S’ofereix formació d’explicació de la solució, a 
banda d’un e-mail tipus més un vídeo 
explicatiu  per a l’empresa a fi de comunicar el 
nou funcionament a tot el personal.
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