


Quando se fala em ponto 
eletrônico, a primeira coisa
que vem à sua cabeça
ainda é dor?
Interagir com sistemas que ainda dependem de 

agendamentos manuais e de coletas presenciais em 

vários equipamentos é opcional, principalmente quando 

existe um sistema com recursos avançados e que 

permite otimizar o seu tempo demandado à gestão de 

pessoas e ao mesmo tempo reduzir custos operacionais.

Esse é o ifPonto, um sistema desenvolvido no modelo 

SIIN® (Serviço de Integração Inteligente nas Nuvens), 

que trata de toda a transferência de dados através de 

tecnologias com alto nível de segurança e capacidade de 

armazenamento ilimitada.

Com o ifPonto tudo é coletado automaticamente,

no mesmo instante da marcação gerando gráficos, 

relatórios dinâmicos, alertas de divergências, eventos

e muitos outros recursos que permitem ao gestor autorizar 

o acesso a quantos usuários quiser, de qualquer lugar do 

mundo, simultaneamente, usando qualquer desktop, tablet, 

laptop ou smartphone conectados à internet.

O ifPonto está homologado com as principais marcas e 

modelos de relógios de ponto do mercado e pode ser 

habilitado para qualquer quantidade de equipamentos, 

sem custos adicionais, sem licenças de uso de software, 

sem burocracia, enfim, sem dor.

Integração inteligente
com os sistemas
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Visão geral do ifPonto

Centralização dos dados
Os dados ficam disponíveis para acesso dos gestores, de qualquer 
lugar do mundo, a partir de qualquer aparelho conectado à 
internet, como desktop, laptop, smartphone e tablet.

Descentralização da gestão
Permite o cadastro de várias empresas e departamentos com 
diferentes níveis de acesso de usuários. Cada gestor visualiza 
as informações da unidade definida em seu perfil e pode 
acompanhar a sua equipe de qualquer lugar.

Integração com equipamentos
O ifPonto está homologado com as principais marcas e 
modelos de relógios de ponto do mercado e pode ser 
habilitado em rede híbrida e para qualquer quantidade de 
equipamentos, sem custos adicionais com licenças.

Relatórios e gráficos
Acompanhamento on-line de relatórios e gráficos de 
divergências dos registros de ponto, que sinalizam situações 
críticas como: entrada com atraso, saída antecipada, horário 
de almoço menor ou maior que o programado, sem intervalo 
de refeição, troca de escala de trabalho, hora extra iniciada, 
ausência de marcação, entre outros.

Alertas programados
Reflete no aumento da produtividade devido a relatórios, 
gráficos e alertas gerados e enviados em tempo real para a 
gerência (e-mail e SMS) com os eventos de registros de ponto 
divergentes do programado.

Análise comportamental
Sinaliza o padrão de comportamento de registro de ponto no 
período com relatórios e gráficos de evolução das marcações 
individuais do funcionário.

Segurança de dados
Sigilo e segurança absoluta das informações assegurados pela 
troca de dados criptografados e armazenados em servidores 
redundantes com controle de acesso por usuário e senha.

ifPonto App
Com o ifPonto App, as empresas que possuem flexibilidade 
no registro de ponto fora da empresa podem contar com um 
aplicativo multiplataforma para que seus funcionários realizem 
o registro de ponto através do próprio smartphone com foto, 
geolocalização, acesso às marcações e justificativas.
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• Atende a Portaria 1.510 do MTE;

• Recebimento automático de eventos dos relógios 
 e simultâneo entre os relógios dos principais fabricantes
 do mercado sem necessidade de agendamento;

• Monitor Online da situação das controladoras, como: 
 ON, OFF, sem comunicação, manutenção, pouco 
 papel, sem papel, erro de impressora, erro MRP e a 
 localização das controladoras;

• Relatório gráfico de marcações por leitor;

• Recupera automaticamente marcações devido salto
 de NSR por falha na rede ou no equipamento;

• Relatórios gerados em tela, em arquivo ou emitidos em 
 impressora com diferentes critérios de ordenação
 ou campos;

• Emite relatórios personalizados, inclusive gráficos;

• Trabalha com modelos de controladoras diferentes 
 (rede híbrida);

• Processamento em rede com acessos simultâneos
 ao sistema por dezenas de milhares de usuários;

• Perfil do operador para acesso ao sistema identificado 
 através de senha;

• Cadastro e envio de digitais automático para 1 ou mais 
 equipamentos simultaneamente;

• Envio dos dados do funcionário para os relógios 
 automático após seu cadastro no sistema;

• Controle de acesso por níveis hierárquicos e natureza 
 da operação. Dessa forma o usuário só pode visualizar 
 as funções liberadas para o seu perfil;

• Aumenta a produtividade e reduz custos devido
 a relatórios gráficos e alertas gerados e enviados
 em tempo real para o colaborador e/ou gerência
 (e-mail e SMS) com os eventos críticos relacionados
 aos seus apontamentos;

• Controle simultâneo e ilimitado de relógios de ponto;

• Gerador de relatórios usando sentenças SQL para Nível 
 administrador;

• Capacidade de integrar as suas informações 
 automaticamente com outras bases de dados através
 de Web Services, triggers, views ou procedures do 
 Banco de Dados;

• Possui controle de Logs que retrata todas as 
 ocorrências, por período, tipo, cadastro e operador;

• Opera com biometria em modo 1:1 e 1:N;

• Notificações de eventos e ocorrências são enviados
 por e-mail e SMS;

• Permite o cadastro de várias empresas e departamentos 
 com diferentes níveis de acesso de usuários;

• Supervisão e abono de ocorrências dos empregados
 de forma descentralizada, individual e coletiva;

• Acompanhamento on-line dos usuários do sistema,
 local de acesso e página do sistema logada;

• Cálculo de saídas intermediárias, afastamentos por data 
 e hora, horas extras, atrasos, faltas e saídas antecipadas 
 automáticos;

• Relatórios e gráficos de evolução das marcações 
 individuais do funcionário sinalizando o padrão de 
 comportamento de registro de ponto no período;

• Parametrizável com regras, fórmulas e procedimentos 
 definidos pelo usuário;

• Armazenar inúmeras tabelas de horário;

• Relatórios e gráficos de divergências parametrizável
 dos registros de ponto que sinalizam situações críticas 
 como: entrada com atraso, saída antecipada, falta, 
 horário de almoço menor ou maior que o programado, 
 sem intervalo de refeição, troca de escala de trabalho, 
 hora extra iniciada, ausência de marcação, entre outros;

• Justifica ocorrências de forma individual e coletiva;

• Usuário define período de apuração de frequência;

• Cadastro de código departamento para definição
 de nível hierárquico;

• Controle de horas de compensação informando total
 a compensar e minutos a deduzir por dia;

• Abono de ponto de forma descentralizada;

• Sigilo e segurança absoluta das informações, 
 assegurados pela troca de dados criptografados
 e armazenados em servidores redundantes com 
 controle de acesso por usuário e senha.

Outros recursos do ifPonto
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ifPonto App

Marcação do ponto por foto 
Os registros são feitos com apenas um toque.

Geolocalização 
As coordenadas de localização são registradas junto de data e horário.

Visualização do espelho de ponto 
Com apenas um toque o funcionário acessa seu próprio espelho de ponto.

Envio de justificativa
No próprio espelho de ponto o funcionário pode enviar justificativas.

Configuração de alertas 
Atrasos, entradas antecipadas, falta de marcação entre outros alertas.

Interface inteligente 
Mesmo sendo intuitivo, possui recurso de ajuda com apenas um toque.

Multicontas 
Um único smartphone, inúmeras contas, com senha de acesso rápido.

Multiplataforma 
Disponível para os sistemas mais populares.
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Conheça as vantagens do Serviço de Integração Inteligente nas Nuvens

Flexibilidade
Você acessa de qualquer lugar 
do mundo, através de qualquer 
dispositivo conectado à internet, 
como desktop, laptop, smartphone 
ou tablet. Isso significa que não 
há dependência de um sistema 
operacional específico ou da 
capacidade do seu hardware.

Liberdade
Não há qualquer tipo de multa 
contratual por suspensão ou 
cancelamento do serviço.
Você pode suspender 
temporariamente ou cancelar
o serviço sem burocracia.

Economia
Uma vez que o sistema é ativado, 
pode ser acessado por milhares 
de usuários, simultaneamente, 
de qualquer parte do mundo, 
sem restrições e livre de custos 
relacionados a atualização.

Segurança
Os dados da sua empresa são 
criptografados durante toda a 
sincronização, distribuídos em 
servidores redundantes, o que 
garante a disponibilidade de
serviço sem interrupções, com
total segurança e acesso imediato.

Escalabilidade
No modelo SIIN® você investe
à medida do seu crescimento.
E será rápido, pode apostar.
Quando acontecer, a sua empresa 
estará amparada por um modelo 
tecnológico sólido, que responde 
rapidamente e na medida certa das 
demandas do seu negócio.

Tecnologia de ponta
As atualizações e melhorias dos 
sistemas são feitas automaticamente, 
sem intervenção do usuário, sem 
custos adicionais ou qualquer tipo
de interrupção no serviço.
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