Ficha Técnica
Sisponto RH

Recursos
Humanos

CARACTERÍSTICAS
- O Sisponto RH informa ao departamento de recursos humanos da empresa diversas opções
- Horas trabalhadas;
- Horas extras;
- Horas faltantes;
- Horas itineres;
- Horas de almoço;
- Atrasos;
- Faltasemdias;
- Gratificações;

- Horas com adicional noturno;
- Horas abonadas e justificadas;
- Horas extras entre jornadas;
- Sobreaviso;
- Adicional periculosidade;
- Insalubridade;
- Horário móvel/Escala flexível;

- Software gerenciamento e tratamento de ponto em conformidade com a portaria nº
1510/2009 e versões que atente a portaria 373/2011, tem controle de horas trabalhistas
(horas normais, faltas, extras, dsr, adicional noturno, etc.), funcionalidades como banco
de horas, escala de revezamento cíclica, exportação para qualquer folha de pagamento,
sistema em módulos adicionais tais como tratamento de quatro de horários flexíveis, entre
outros. possui controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra, opção
para cálculo diferenciado de extra para um dia e funcionário especifico, restrições por
usuários para determinadas empresas, departamentos e abonos, gravação do registro de
ponto original e equipamento que originou o registro, opção para conexão com banco de
dados ms sql server, oracle, entre outros, licença para tratamento de ponto de no mínimo
2000 funcionários ativos.

RELATÓRIOS
- Oferece inúmeros relatórios, permitindo a emissão por filtros de nome, matrícula,
departamento, centro de custo, seção, cargo, por
períodos. Permite a configuração de alguns relatórios de acordo com a necessidade da
empresa, podendo inserir os campos que
deseja como - faixas de horas, horas trabalhadas, abonos, etc.
PRINCIPAIS RELATÓRIOS:
- Espelho de ponto mensal;
- Cadastrais;
- Total de horas trabalhadas;
- Totais de Horas Extras;

- Ocorrências;
- Presenças e Faltas;
- Quadro de Horários;
- Entre outros.
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RECURSOS
- Exibe as marcações registradas no ponto eletrônico, conforme a Portaria 1.510 do
Ministério do Trabalho e Emprego. Emitindo os relatórios exigidos - Espelho de Ponto
Fiscal, AFDT e ACJEF.
- É um sistema Multi-empresa e Multi-usuário

PARÂMETROS
- Dentre as opções de configurações, destacam-se:
- Banco de Horas (Diário, Semanal, Mensal);
- Horário de Café/Lanche;
- Período Noturno (Adicional Noturno);
- Faixa de Horas Extras 100-70-50%;

- Descanso Semanal Remunerado;
- Tolerâncias; Compensações;
- Horas de Gratificações;
- Horas Itineres; etc.

REGISTRO DO PONTO
- O Sisponto RH trabalha com as mais modernas tecnologias do mercado, onde o
colaborador pode registrar o seu ponto através de:
- Biometria;
- Código de Barras;

- I-Button;
- Proximidade.

- Utilizando essas tecnologias, o tratamento do ponto fica mais seguro, preciso e eficaz.

PLATAFORMA
- O sistema interage plenamente com o banco de dados
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- Requisitos Mínimos:
- Windows XP ou superior;
- 512 Mb de RAM;
- 200 Mb de HD Livre;
- 1.8 Ghz de Processador.

OBS.:
Nem todas as especificações do software cabem num folheto de divulgação. Sendo assim,
gostariamos de ressaltar que, TODAS as caracteristicas pedidas no PREGÃO CUJA PROPOSTA
ESTE CATALOGO É UM ANEXO, estão contempladas no Sisponto RH .
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