
Selecionar o plano tamigo mais adequado

Planos e preços

Desenvolvido para o retalho, hotelaria, 
restauração e turismo.

Utilizado por negócios de qualquer dimensão.

Essential
Ideal para negócios

com um único local

Planear turnos e comunicar 
com a equipa de forma 
simples e totalmente digital.

Desde

€1,50/Colaborador



Standard
Ideal para negócios de

pequena-média dimensão

Libertar os managers de 
tarefas administrativas e 
manter controlo operacional 
sobre todas os locais.

Desde

€3/Colaborador



Advanced
Ideal para negócios

com presença nacional

Otimizar processos de 
paneamento, operações e 
benchamark entre todos os 
locais.

Solicitar proposta

Premium
Ideal para negócios com

presença nacional e multinacional

Processos de gestão de 
equipas ao nível 
corporativo, otimização das 
operações, KPI’s, e payroll 
compliance global num 
único sistema.

Solicitar proposta

Comparar planos

Essential Standard Advanced Premium

Planear recursos adequados, no local e hora adequado

Avisos relativos a 
legislação laboral 

Plano de escalas basico 



Plano de escalas avançado 



Modelos de escalas 



Edição diária das escalas 



Pedidos de turnos 



Trocas de turnos 



Centralização e manutenção de dados RH 

Dados colaboradores essências 



Competências 



Dados colaborador avançados 



Disponibilidade 



Cargos 



Cargos configuráveis 





Integração com 
sistemas HR/HCM 

Controlo da pontualidade e assiduidade simples e eficaz 

Livro de ponto diário 



Livro de ponto semanal 



Registo de ponto via Smartphone 



Regime de adaptabilidade  



Banco de horas 



Turnos e pausas 



Acesso a indicadores financeiros e benchmark entre diferentes localizações 

Relatórios essenciais 



Relatórios standard 



Relatórios avançados 



Relatórios premium 



KPI’s configuráveis 



Acesso a plug-ins e API 



Gestão de saldos de férias, pedidos de férias e ausências 

Pedidos de ausências 



Calendário de ausências 



Balanço de ausências/Férias 





Vista global de ausências 



Balanço de ausências/
Férias avançado 

Melhorar a motivação  com colaboradores e comunicação 

App tamigo standard 



App tamigo avançada 



Página Inicial e comunicação  



Documentos 



Acesso a multiplos idiomas 



Acesso ao suporte quando necessário 

Help Centre 



Suporte por email 



Suporte telefónico  



Suporte multi-idioma 

Customer Success Manager 
dedicado * 

Automatizar payroll e compliance com legislação laboral 

Exportação salarial standard 



Exportação salarios e payroll


Legislação laboral e 
configuração dos acordos 
coletivos de trabalho 

Configuração de tipos de 
contrato 

Integração com sistemas de 
payroll 

 Negociável para utilizadores plano Premium 


