
 

 

 

SOFTWARE PARA GESTÃO DO CONTROLE DE PONTO 

Desenvolvido pela Tecsmart Sistemas, o software alia praticidade, agilidade e segurança, 

administrando e automatizando a apuração dos registros de ponto dos colaboradores. Adaptado para 

operar como o Programa de Tratamento do Registro de Ponto, conforme a portaria 1.510/2009. Seu 

objetivo é processar o tratamento das marcações importadas do arquivo proveniente do Registrador 

de Ponto (REP), podendo ser implantado em empresas dos mais diversos ramos de atividade, 

auxiliando no gerenciamento dos recursos humanos, na automatização de tarefas repetitivas e na 

redução de custos. 

Funções: 

✓ Cadastro de funcionários; 

✓ Emissão de relatórios espelho ponto; 

✓ Comunicação automatizada com diversos fabricantes de REP; 

✓ Cadastro de horários nas configurações RIGIDO ou FLEXIVEL, com possibilidade de lançamento de 

intervalo automático; 

✓ Cadastro de escalas convencionais e regimes especiais, como 12x36; 

✓ Tela de acerto de ponto com opção de lançamento de afastamentos, férias, atestados, trocas de 

horário, escala, observações especiais e lançamento de abonos; 

✓ Parametrização de cálculo de horas extras com percentual diário ou semanal; 

✓ Capacidade para importação do Arquivo de Marcações (AFD) de qualquer equipamento do mercado. 

Backup em rede local ou em servidor FTP; 

✓ Geração e impressão do AFDT - Arquivo Fonte de Dados Tratados e ACJEF - Arquivo de Controle de 

Jornada para Efeitos Fiscais, de acordo com os requisitos da portaria 1.510/2009; 

✓ Cadastro de banco de horas. 



 

 

✓ Coleta agendada: Permite que as coletas dos relógios sejam agendadas de acordo com a 

necessidade da empresa; * (Função exclusiva a modelos REP com comunicação TCP-IP) 

✓ Controle de Absenteísmo: Indicador de índice de horas faltas. Pode ser filtrado por empresa, 

funcionário, mês, setor, sessão, cargo, além de outras possibilidades de consultas; 

✓ Consultas de irregularidades da jornada: Identifica as principais situações que infringem os limites 

de trabalho diário, bem como desrespeito ao tempo de descanso, intervalos efetuados de forma 

reduzida e (ou) entendida. 

✓ Consultas de apontamento de cálculo de horas, diário e mensal:  Dimensiona ao gestor a 

quantidade de horas geradas na empresa. Podendo ser utilizada na pesquisa qualquer evento 

totalizador de saldo de horas; 

✓ Consultas de informações: Controle de vencimento de férias, contratos temporários, vencimento de 

CNH, e visualização de aniversariantes do mês; 

✓ Flexibilidade na gestão de informações: Relatórios, telas de consultas e demais apontadores de 

resultados, podem ser exportados para diversas extensões de arquivos; 

✓ Integração com folha de pagamento: Exportação de arquivo texto para integração com softwares 

de folha de pagamento; 

✓ Integração com Ponto Web: Permite integração com o sistema Ponto Web, (Software utilizado para 

dar maior eficiência e transparência ao processo de emissão de cartão ponto); 

✓ Relatório de marcações Ímpares: Facilita o acerto do ponto, identificando os dias onde existam 

marcações em quantidades maiores ou menores do programado na escala. 

 


