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Segurança de Saúde no Trabalho
RU – Relatório Único 2020

De 16 Abril até 20 de Junho decorre o período para a entrega do Relatório Único,
este ano o prazo é mais alargado por força do contexto excepcional decorrente da
Pandemia do Covid-19
A entrega do RU (Relatório Único) é uma obrigatoriedade legal para todas as
empresas e profissionais.
Se já é nosso cliente dentro desta área em breve receberá no nosso guia de
delegação do RU – Relatório Único.
Caso preencha e entregue o seu relatório peça atempadamente ao seu prestador de
serviços de SST e Formação os necessários dados para o preenchimento. Se tiver
contratado este serviço, no âmbito do seu contrato de serviços de SST/Formação,
faça atempadamente a delegação do relatório de forma a garantir que estes o
possam preencher e entregar.
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Informática
Chegou o primeiro computador dobrável!

Este é o primeiro computador do mundo que pode ser dobrado!

Vencedor de 43 prémios CES, o Lenovo ThinkPad X1 Fold é o primeiro PC dobrável
do mundo. Utilize-o e transporte-o de formas até hoje impensáveis, desfrute da
experiência em ecrã dividido num enorme ecrã, melhorado com caneta, teclado ou
dedos. Conta com o Windows 10 e processadores Intel® Core™ com Tecnologia
híbrida da Intel, o X1 Fold está à altura das exigências do seu dia atarefado. Para
mais informações consulte este link.
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Apresentamos-lhe a sua futura loja On-Line, a Keyloja.
Existem públicos para todos os segmentos de mercado na Internet. Não se preocupe
se o seu negócio é novo, pequeno ou pouco conhecido. Para começar a vender online
só precisa de criar uma loja online! Com o Keyloja é muito fácil. A configuração da
loja não exige competências técnicas ou experiência em design. Desenvolvemos uma
plataforma simples para que consiga sozinho criar e gerir a sua loja online com
sucesso.

Pode aumentar o seu volume de facturação e criar uma imagem mais profissional do
seu negócio. Centralize todo o seu negócio numa única plataforma online e faça uma
gestão eficiente de todos os seus produtos, encomendas, clientes e stock. Não perca
mais tempo em receber encomendas por email, convide os seus clientes a descobrir
todos os seus produtos e a encomendá-los comodamente.
A sua nova loja online e a nossa experiência de suporte são a receita certa para ter
uma presença sólida e lucrativa na internet.

Vamos fazer este projecto juntos?
Para informações mais detalhadas consulte este link
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