Ponto eletrônico de funcionários

Apresentação
O Sistema Ponthos gerencia e controla a jornada de trabalho dos
funcionários de uma empresa. Sua simplicidade de uso agiliza a inserção e
a busca de dados no sistema facilitando o acompanhamento do ponto de
entrada e saída dos funcionários. É inovador na automação do processo de
gestão, pois une em um único sistema todas as atividades que são
necessárias para o controle dessa tarefa.
Versátil, o Sistema Ponthos acompanha as melhores práticas de gestão
e os avanços tecnológicos do mercado.
O Sistema Ponthos é um sistema alternativo de controle eletrônico de
jornada de trabalho amparado na Portaria 373/2011 do MTE e portanto,
segue os requisitos estabelecidos nesta portaria.

Controle de Jornada
O Sistema Ponthos possibilita ao
empregador o conhecimento das
entradas
e
saídas
dos
funcionários. E todos os registros
que estiverem além da jornada
de trabalho habitual poderão ser
gravados e armazenados em
duas funcionalidades do sistema:
. Banco de horas;
. Horas extras;

Gerenciamento simplificado

Memória
Diferentemente do sistema REP, o Sistema Ponthos conta com uma
maior capacidade de armazenamento de dados, pois os arquivos de
banco de dados são extremamente pequenos, além de não necessitar
de um equipamento de hardware muito sofisticado.

Em comparação com o REP, a facilidade de se manter o sistema
Ponthos funcionando, tanto em gastos de manutenção quanto em
funcionamento, claramente são muito mais vantajosos.

Inclusão de feriados e pesquisa

Requisitos de Hardware e Software necessários.
Hardwares homologados com o Sistema Ponthos:
Impressoras não fiscais: Todas impressoras não fiscal 48 colunas térmicas.
Impressoras de etiquetas: Impressoras Argox com Linguagem PPLA e PPLB, Impressoras Zebra com Linguagem ZPL II e EPL II, impressora
Elgin PPLB;

Leitores: todos
CPU para terminal (configuração mínima): Mínimo 1.6 GHZ de processamento, HD 80GB, 1GB de memória.
CPU para Servidor (configuração mínima): Mínimo DUAL CORE 1.8 GHZ de processamento, HD 80GB, 2GB de memória.
Resolução de Monitores de vídeo:
Largura X Altura mínima: 1024 x 768
Largura X Altura Recomendado Widescreen 1280 x800
Leitor Biométricos:
OBS: Apenas os hardwares citados acima são homologados no Sistema Athos. Para homologar outros hardwares, favor consultar a gerência de
sistemas.
Requisitos para uso de Smartphone / Tablet no Sistema Ponthos Mobile:
Configuração mínima exigida para o smartphone:
Wifi - (obrigatório), GPRS ou 3G - Obrigatório uma das duas opções, sendo a conexão 3G mais rápida.
JAVA MIDP 2.0 (obrigatório), Full Touch - (obrigatório);
Capacidade de Armazenamento mínima: 2GB (pode ser cartão);
Memória Ram mínima: 512 Mb (ou superior);
Processador: 0.8 Ghz (ou superior);
Sistema Operacional do celular: Android 2.2 ou superior;

Tipos de Registro
O Sistema Ponthos tem três modos para que o funcionário possa
registrar seu ponto:
. Leitor de código de barras;

. Leitor biométrico;
. Senha pessoal; (Ressaltando que este é o único meio utilizado no
Ponthos Mobile)
• Controle de Acesso com abertura de porta; (Em desenvolvimento)

Multilojas
Para empresas que possuem filiais, o Sistema Ponthos possibilita que
haja somente um banco de dados, ou seja, todos os funcionários
cadastrados na empresa, seja na empresa matriz, seja em filiais ,
poderão ter o controle de ponto acessado em um só banco de dados.

Esta é uma característica do Sistema Ponthos que garante a empresa
uma maior economia de tempo e gerência sobre todos os
funcionários.

Arquivos Fiscais
O Sistema Ponthos gera arquivos fiscais de controle de ponto,
conforme a portaria 373 do MTE. E por sua economia de espaço de
armazenamento poderão ser mantidos em backup com baixíssimos
custos.

Mobile
Para empresas que trabalham com funcionários externos, o Sistema
Ponthos traz uma inovação.
O funcionário registra o seu ponto via smartphone/tablete com
aplicativo Android e sua localização (GPS) é armazenada no banco de
dados do sistema. O que garante a empresa controle de localização do
empregado no horário de trabalho. Apesar do aplicativo só funcionar
com internet, o Sistema Ponthos consegue armazenar os dados dos
últimos controles de ponto do funcionário assim que a conexão com
internet for novamente reestabelecida.

Por que aderir ao Sistema Ponthos?
Além de ser um sistema: leve, eficiente, econômico, dentre outras
vantagens; O Sistema Ponthos gera relatórios simplificados, como
também tem um baixo custo de implantação, além de contar com
uma tecnologia que possibilita níveis de acesso.

Agilize e tenha informações confiáveis em relação ao controle de
jornada de seus funcionários, adquira já o Sistema Ponthos.
Compre online acessando: www.sistemaathos.com.br
Versão disponível para teste de 40 dias em breve.

