Desenvolvimento e Implementação
de Soluções Integradas

Apresentação da Empresa
A 4SIR - Sistemas de Informação Relacionais, Lda. é uma softwarehouse portuguesa, com mais de 12 anos de experiência no
desenvolvimento de aplicações de Gestão para Recursos Humanos (GRH), para os segmentos de middle e high market, sendo a aplicação
Win4GES, substituída, em 2005, pelo Janus HR, o seu produto mais emblemático. A 4SIR também desenvolve e comercializa soluções
integradas para bilhética e aplicações para Web. Possui ainda um departamento especializado na prestação de serviços nas áreas de
design, comunicação e marketing.
Contando, entre os seus clientes, com empresas de referência a nível nacional, de sectores como a banca, seguros, comunicação,
construção, farmacêutica e indústria, entre outros, foi uma das primeiras empresas nacionais Microsoft Certified Partner (MCP) a
desenvolver aplicações em .NET (a 4SIR foi, em 2001, Early Adopter a convite da Microsoft).
Desde 2005, a 4SIR possui o estatuto de Microsoft Certified Gold Partner com as competências ISV Software Solutions e Integrated
E-Business Solutions, atribuídas a MCPs com experiência comprovada no desenvolvimento e comercialização de soluções integradas de
software e de e-business (portais de e-commerce e business aplications).

Principais Áreas de Actuação
Recursos Humanos
Desenvolvimento e comercialização de soluções integradas para gestão de
recursos humanos e de aplicações especializadas para avaliação de
desempenho, gestão de competências, gestão de tempos e acessos e
gestão da inovação. Consultoria em gestão estratégica de recursos humanos.
Principais Produtos

Bilhética
Desenvolvimento e comercialização de soluções completas para bilhética
para salas de espectáculos, museus e recintos desportivos, integradas
com múltiplos canais de venda (atendimento directo, dispensadores
multimédia, redes de distribuição e interfaces para internet).
Principais Produtos

Gestão de Meios
Desenvolvimento e comercialização de soluções web based para gestão
de espaços, meios materiais (equipamentos e consumíveis) e recursos
humanos.

Principais Produtos

GESTÃO DE MEIOS

GESTÃO DE MEIOS
HOSPITALARES

Design, Comunicação e Marketing
Serviços de design gráfico e web design. Análise e planeamento de
comunicação em canais tradicionais e digitais (e-mailling, internet,
PDA e Telemóvel).

Principais Produtos
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