
ScanPon 

Marcação do ponto 



O que é ?

O ScanPon é um software para marcação de ponto, substitui o relógio ponto físico. O sistema 
depende de um computador para funcionar, onde é possível fazer todo gerenciamento de 
usuários, cadastramento de biometria e configurações do sistema. A marcação do ponto pode ser 
feita através do teclado do computador, leitor de código de barras (depende de crachá) ou por 
biometria, modo esse que é o mais utilizado atualmente, o modo que o funcionário irá bater o 
ponto pode ser configurado individualmente. O sistema funciona em computador local, porém é 
possível configurar os caminhos para banco de dados e arquivo de saídas de dados, no caso de 
servidores.

 

A aplicação atende a portaria 671 do Ministério do  Trabalho como um REP-A



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

● Geração de arquivo texto padrão AFD
● Marcação do ponto através de crachá, teclado ou biometria(leitores 

hamster DX)
● Gerenciamento individual da forma de marcação de ponto.
● Marcações de ponto salvas em banco de dados e arquivo para 

aumentar a segurança das informações.
● Versões para 32 e 64 bits Windows.
● Cadastro do Empregador
● Visualizador de Marcações realizadas
● Cadastro de usuários Administradores



REQUISITOS

● Computador com Windows
● Java
● Leitor  hamster DX caso seja optado por marcação biométrica
● Banco de dados Firebird



MARCAÇÃO DO PONTO

Tela para o colaborador 
efetuar a marcação do 
ponto !

A marcação do ponto   
pode ser efetuada pela 
matrícula do funcionário 
ou com leitura de sua 
digital.



AMBIENTE DO GESTOR



CADASTRO DE COLABORADORES

.



CONSULTA DE MARCAÇÕES

Nessa tela o gestor consegue rapidamente verificar quem 
registrou o ponto no dia ou com base no filtro aplicado.



MAIORES INFORMAÇÕES

Fones: 47 3644 2860 | 3644 3814 | 3644 2315

Site: www.pontualinf.com.br

E-mail: pontual@pontualinf.com.br

Facebook: @pontual.informatica

Instagram: @pontualinf

Pontual Informática Ltda

Rua Willy Jung, 181 

Rio Negrinho - SC


