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Dzyon Gestão de Pessoas
Uma empresa é como uma máquina: repleta de engrenagens, encaixes, 
botões, sistemas, soluções, etc. Cada engrenagem, atuando solitária, de nada 
serve. Ao cuidar de uma máquina, é necessário cuidado específico com suas 
diferentes partes. O mesmo vale para uma empresa. 

Cada setor, cada profissional, necessita de cuidados especiais de acordo com suas funções dentro da corporação. 
Cuidar bem do colaborar é essencial para qualquer empresa, e facilitar seu trabalho é uma forma de zelar por 
seu bem estar, melhorando sua produtividade, seu desempenho e, consequentemente, sua vida dentro e fora  
da empresa. E essa é a função do Dzyon Gestão de Pessoas, o Software feito para gerenciar todos os processos 
de RH.

O Dzyon Gestão de Pessoas é uma ferramenta capaz de gerenciar, com qualidade e segurança, todos os  
assuntos que envolvem o fator humano dentro de uma empresa, como o recrutamento, contratação, evolução, 
pagamento e todas as obrigações legais.

Dividido em 2 módulos (independentes ou integrados, fica a escolha do cliente), o Dzyon Gestão de Pessoas 
possui as seguintes características: 

Folha de Pagamento
Recursos Humanos



Dzyon S/A    São Paulo   Tel (+5511) 2663-2021   www.dzyon.com

Folha de Pagamento

Efetua cálculos de pagamento, recolhimento de impostos e guias:

» Eventos totalmente configuráveis, com fórmulas, conforme a necessidade

» Cálculos de Hollerith Mensal, Adiantamento, Férias, Férias Coletivas, Rescisão, Rescisão Complementar,  
13º Salário (primeiro parcela, segunda parcela e ajuste), Provisão de Férias e 13º, Simulação e pagamento  
de Comissões

» Histórico de todas as alterações de Cargos e Salários, Impostos (tabela de INSS, IRRF, FGTS, Salário Família, 
entre outros), permitindo que os cálculos sejam reprocessados a qualquer momento

» Cálculo dos impostos e guias a serem recolhidos como IRRF, INSS, FGTS, CAGED, SEFIP, RAIS, Informe de  
Rendimentos, DIRF, GRFC, Contribuição Sindical, entre outros

» A partir das marcações do Ponto Eletrônico, Faltas, Atrasos, Ausências, Horas Extras e Adicionais Noturnos 
são calculados automaticamente

» Essas horas podem ser pagas/descontadas em Folha de Pagamento ou transferidas para o Banco de Horas, 
conforme regras estabelecidas pelo seu Sindicato

» Sistema oferece também o gerenciamento dos Benefícios, desde o valor a ser pago para o Fornecedor até 
o valor a ser descontado do funcionário (Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Odontológica, 
Farmácia, etc.)

» Integrado ao Dzyon ERP, a contabilização é feita de forma automática. É possível também gerar arquivos de 
texto dessa contabilização para eventual necessidade de integração com outros ERPs.

» Transmissão bancária para efetuar os pagamentos

Visualização das telas Horas Trabalhadas  
e Consulta de Hollerith Mensal
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Visualização da tela Competência da Função

Recursos Humanos

Administração de Banco de dados:

» Recrutamento: base de dados dos candidatos e suas competências para sugestão de preenchimento de 
vagas a partir das características e talentos do profissional e da função

» Competências: administração das competências de cada profissional, acompanhando a sua evolução de 
acordo com as Avaliações. Inclusive, a forma de avaliação também é configurada de acordo com a forma de 
trabalho de cada empresa

» Comparativos entre a competência atual do profissional e a competência necessária para o Cargo almejado, 
de forma que possibilite planejar e preparar o crescimento

» Desenvolvimento: identificação das necessidades e programação dos treinamentos

Assim como todos os produtos da Dzyon, o Dzyon Gestão de Pessoas conta com administração 
de usuários, com total segurança, que permite identificar as transações realizadas por cada pessoa,  
com data e hora. Além disso, é possível também restringir os acessos às informações de acordo  
com as responsabilidades de cada um.


