SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES

Sisponto Fazenda

Gerenciamento de Fazendas






Sistema para controlar várias tarefas na
fazenda, obtendo com rapidez e
agilidade resultados mais precisos.
O Sisponto Fazenda é utilizado por
diversos segmentos no campo. Cada
fazenda tem a sua necessidade, o
programa se adapta a cada uma.
Controla todas as tarefas a serem
executadas na fazenda, produtividade
dos trabalhadores, controle financeiro, de
veículos e abastecimentos, projetado
para que sua fazenda funcione com
autonomia, totalmente seguro e
inviolável.

PRATICIDADE E SEGURANÇA
Telas objetivas com as opções
bem distribuídas, sistema
projetado para que sua fazenda
funcione com autonomia,
totalmente seguro e inviolável;
Cada usuário do sistema
possui uma senha única de
acesso para entrada no
programa.

TECNOLOGIAS
I-BUTTON
Conhecido também como identificador,
é a mais robusta tecnologia de
identificação do mercado. Esta
tecnologia é que torna a nossa solução
a mais indicada para empresas de
qualquer porte, pois o i-button é um
Chip de aço inoxidável, sendo
resistente a campos eletromagnéticos,
poeira, sujeira, água, calor, e várias
outras intempéries.

MINI-IMPRESSORA PORTÁTIL
Tecnologia de impressão térmica
direta, robusta e muito leve. Projetada
para operar com baixo consumo.
Possui como principais
características, a interface serial e
bateria de longa duração,
além de alta segurança (128 bits).

TECNOLOGIAS
MINI-SISPONTO
Alto nível de segurança na identificação. Leitor de
dados via I-button. Manuseio simplificado.
O Mini Sisponto é um coletor de dados prático e
eficiente, suas dimensões permitem que o
equipamento seja levado ou acoplado a qualquer
local.
No coletor, pode-se cadastrar diferentes tipos de
eventos ou ordens de serviços. Assim o sistema pode
definir serviços, preços e tipos de atividades.
Cada trabalhador possui um chaveiro com i-button, o
qual informará ao fiscal a quantidade produzida.
Através de porta de comunicação serial, os dados
coletados no mini-sisponto são enviados para o
Sisponto Fazenda, o qual realizará os cálculos
necessários.

OPÇÕES DE GERENCIAMENTO
Há opção de cadastros de frentes de
trabalho (turmas), onde normalmente tem
um responsável (fiscal), que deverá coletar
a produtividade dos colaboradores.
Confira algumas opções de gerenciamento:










Empresa, Safra;
Turmas; Colaboradores;
Variedades de Café;
Glebas; Operações;
Eventos; Ordens de serviços;
Produção;
Abastecimento de veículos;
Controle financeiro, Contas a pagar e
Contas a receber;
Entre outros.

RELATÓRIOS


Ao contrário de planilhas, o sistema gera inúmeros relatórios onde as
informações são coletadas automaticamente, garantindo maior agilidade
e desempenho no processamento das informações.

SISPONTO FAZENDA
Gerenciamento de
fazendas completo, com
facilidade de apuração
dos resultados, rapidez
no controle de
produtividade e
facilidade de operação.
O sistema é simples,
eficaz, flexível e versátil.

