Ficha Técnica
Sisponto RH Light

RH
Light

O Sisponto RH Light é um software de Tratamento de Pontos desenvolvido pela Sisponto Sistemas
Inteligentes para automatizar os processos tediosos e demorados de RH, reduzir os gastos com a
administração de pessoal e fornecer um panorama dos problemas de recursos humanos de sua
Empresa.
O Rh Light atende a todas as normas da Portaria 1.510/2009 e calcula as horas trabalhadas, extras
e faltas dos colaboradores, de forma prática e eﬁcaz. O Sisponto RH Light possui navegação
intuitiva, botões para facilitar a navegação dentro do Sistema, telas de fácil utilização e manuseio.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Permite cadastro de todos os colaboradores, com informações importantes, como: matrícula, data
de admissão, PIS,CPF,CTPS, código auxiliar, crachá provisórios, endereço, fotograﬁa, etc.
- Permite o Cadastro de diversos cargos, centros de custos, setores, seções, departamentos,
feriados, CID, ocorrências, horário de trabalho, dentre outras opções de cadastros;
- Permite Importar pontos via arquivo AFD (Arquivo Fonte de Dados), exportação para folha de
pagamento, inclusão de justiﬁcativas de ponto, veriﬁcar pontos do mesmo PIS, e demais ações;
- Conta com Menu desenvolvido especialmente para gerar relatórios, importar e exportar dados,
segundo as novas normas de ﬁscalização da portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e
Emprego.
- Conta com Informações gerais de funcionamento do sistema de acordo com a necessidade de
cada empresa: Como cadastro de senhas de acesso, dados da Empresa, mensagem para
relatórios; backup automático , serviço de notiﬁcação por email, dentre outros;
- Emite relatórios precisos das informações inseridas no sistema, podendo ser visualizados em tela
ou impressos; de forma padronizada e precisa, reporta todos os cadastros inseridos no sistema,
tipos de extras, espelho de ponto, cartão de ponto, ocorrências, gráﬁcos, presenças e faltas,
anormalidades, permanência de serviço, dentre vários outros relatórios.
- O Rh Light dispõe também de utilitários que desempenham funções de auxílio para o usuário de
forma rápida e eﬁcaz. Como: Calculadora de horas.
- Permite a adição e edição de empresas dentro do Sisponto RH Light, já em comunicação com o
Sistema de Web Serial Sisponto. (Sistema de Liberação Online de licenças adquiridas). (consultar
departamento comercial para quaisquer adições).
- Possui Menu de ajuda de fácil acesso, com Informações sobre o programa, como: Manual Online,
versão, banco de dados utilizados, renovar serial e nova licença.
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DIFERENCIAIS DO SISPONTO RH LIGHT:
- O Sisponto RH Light trabalha com as mais modernas tecnologias do mercado, onde o colaborador
pode registrar o seu ponto através de: Biometria, Código de Barras, Ibutton ou Proximidade.
Utilizando essas tecnologias, o tratamento do ponto ﬁca mais seguro, preciso e eﬁcaz.
- Oferece a possibilidade de customização do Sistema de acordo com a demanda e a necessidade
de cada empresa ( consultar departamento comercial )

PLATAFORMA:
- O sistema interage plenamente com 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.

Para adquirir versão Full do So ware Sisponto RH , com demais recursos disponíveis, dentre eles: Módulo RH
Completo ; diversas opções conﬁguráveis de espelho de ponto, Banco de Horas, Relatórios analí cos, Relatórios em
Excel, Inclusão de Pontos em massa; Conﬁguração de permissões-acesso usuário, e demais recursos disponíveis
somente na Versão FULL - consulte o Link: h p://www.sisponto.com.br/so wares/sisponto-rh ou entre em Contato
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