Ponto Eletrônico

COBRIMOS OFERTAS
DE EQUIPAMENTOS
SIMILARES

O sistema de ponto eletrônico
trás benefícios para o empregador
e empregados.É obrigatório
a partir de abril de 2012

O QUE É?
Consta de um sistema de controle de entrada e saída de
funcionários, registrando horas, faltas, repouso, feriados e muito
mais, assim como controle geral
frequência e histórico do
funcionário. No ponto eletrônico todas as marcações vão para um
software de cadastro de funcionários automaticamente sem
intervenção humana, facilitando muito o trabalho de Departamento
De Pessoal. Atualmente vários códigos de lei foram criados para
normalizar esta utilização. REP (Registro eletrônico de ponto).
O InnerRep é um equipamento para registro eletrônico de ponto
desenvolvido para atender as normas da Portaria 1510 do Ministério
do Trabalho e Emprego.

A utilização do equipamento
passa a ser exclusivo para marcação
de ponto. Sua utilização segue os
seguintes passos:
n Identifica o trabalhador através de
cartão, biometria, etc;
n Registra a marcação de ponto na
memória
n Imprime o comprovante do
trabalhado

BENEFÍCIOS

COMO FUNCIONA?

n Diminuição de processos trabalhistas
n Controle de entrada e saída
n Agilidade na folha de pagamento
n Controle de horas extras
n Acompanhamento detalhado dos funcionários

via software de ponto ao longo dos anos.
n Os dados são invioláveis com registro
permanente
n Acesso online via rede em tempo real.

Vantagens do sistema com 2 impressoras
1) Cada bobina permite 600 marcações, com 2 bobinas
teremos 1.200.
2) Se acabar o papel da primeira impressora, entra
automaticamente a Segunda impressora.
3) Não necessita de um funcionário aguardando acabar
o papel para trocar bobina.
4) Não há desperdício de papel, pois o papel é usado
até o fim.

Av. Marechal Floriano, 143 - Gr 1206 - Centro - Rio de Janeiro
Telefones: (21) 2233-2551 ou 9806-4555
e mail: tecnovendas@tecnovendas.com.br
site: www.tecnovendas.com.br

SOLUÇÕES COMPLETAS
POR QUE USAR?
A partir de 01 de abril de 2012 será exigido pelo Ministério do
Trabalho que, empresas que registram o ponto de seus funcionários de
maneira eletrônica, utilizem equipamentos certificados pelo Ministério do
Trabalho.

MODELOS
1. Coletor Inner Rep Bio, com leitor biométrico
É o modelo com leitor de digital, tem vantagem de o funcionário não
poder emprestar o cartão para registro falso. Subdivide-se em Bio light
que vai ate 100 funcionarios e Bio 4000 que vai ate 4000 funcionários.
Estes números definem apenas a capacidade máxima do aparelho em
termos de imagens de digitais

2. Coletor Inner Rep Prox
Para cartões de proximidade

3. Coletor Inner Rep Barras
Para cartões com código de barras

Opções de cores para qualquer modelo:
Azul, grafite ou gelo.
Em qualquer modelo você pode optar pelo InnerRep com uma ou duas
impressoras.

CARACTERÍSTICAS E RECURSOS
n Possui memória MRP (Memória de Registro de Ponto) inviolável e de
uso exclusivo para armazenamento dos registros dos funcionários
(AFD)
n Possui memória MT (Memória de Trabalho) de uso exclusivo para
armazenamento das informações dos funcionários e empresa.
n Permite o armazenamento de mais de 15 milhões de registros.
n Possui relógio interno com precisão de 1 (um) minuto por ano.
n Possui saída USB, usada para porta Fiscal, com conector USB versão
2.0.
n Display azul, com backlight, 2 (duas) linhas, 16 (dezesseis) colunas
n Teclado com 16 (dezesseis) teclas
n Horário de Verão: Mudança automática do horário no início e no fim do
horário de verão.
n Mostrador do relógio contendo segundos;
n Dispõe de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de
uso exclusivo do equipamento, que permite impressões com
durabilidade mínima de cinco anos;
n Para a função de marcação de ponto, o REP independe de qualquer
conexão com outro equipamento externo;
n A marcação de ponto é interrompida quando for feita qualquer
operação que exija a comunicação do REP com qualquer outro
equipamento, seja para carga ou leitura de dados.
n Não permite alterações ou exclusão dos dados armazenados na
Memória de Registro de Ponto;
n Possui identificação do REP gravada de forma indelével na sua
estrutura externa, contendo CNPJ e nome do fabricante, marca,
modelo e número de fabricação do REP.
n Modelos com duas impressoras evita transtornos na troca de bobina de
papel e também desperdícios.

n Venda do Relógio
Instalação com profissionais técnicos e
garantia direta do fabricante
n Software de Controle de Ponto
Integrando ao seu Relógio de Ponto e as
suas rotinas de Controle de Ponto
n Serviços: Manutenção e
Suporte Técnico
Executados por profissionais qualificados,
visando com foco no Planejamento,
Pontualidade e Qualidade
n Treinamento
Visando utilizar ao máximo todos os
recursos do Relógio de Ponto e do
software
n Suprimentos
Crachás de Identificação (Proximidade,
Tarja Magnética ou Código de Barras),
Bobinas Térmicas para Relógios REP e
Cartão de Ponto para Relógios
Cartográficos

Entre em contato com o
nosso Consultor Comercial e
receba uma propostas
personalizada para ter a
melhor solução em Controle
de Ponto para seu
negócio/atividade.
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