Configurando WPontual para
integraçao com relogio Control ID,
modelo IDCLASS
Requisitos
WPontual versão 5.08.001 ou superior.
JRE 1.8 ou superior
Aplicativo IntegraçãoIdClass.jar
Criar uma pasta ControlId dentro da pasta Wpontual para centralizar os arquivos pertinentes
ao REP

Passo 01 - Configurando o Java
Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 99 <enter> e configure o caminho
do java.

Por padrão recomendamos usar apenas o executável javaw.exe nas configurações para pegar
as variáveis de ambiente.

Passo 02 - Configuração para Comunicação:
Acesse o menu parâmetros, configurações de relógios, digite código 01 e tecle <enter> e
informe os parâmetros conforme tela abaixo

O fabricante e modelo sempre deverão ser os 2 apresentados acima.
O endereço IP é o que irá fazer a comunicação entre o software e equipamento, esse campo
pode variar dependendo das configurações de cada empresa. No campo arquivo de
exportação, informe o local onde serão salvos os arquivos AFD provenientes do relógio ponto
REP, informar somente a pasta, o nome do arquivo será gerado automaticamente pelo
programa. Clique em gravar. Infome também o numero do rep e usuário e senha, esses dados
serão usados para acesso ao relógio.

O botão “opções do rep” apresentará configurações básicas do relógio, dados do
empregador e a lista de funcionários que estão cadastrados no relógio.

Passo 03 - Configuração para Importação:
Acesse novamente o menu parâmetros, configurações de relógios, digite código 02 e tecle
<enter> e informe os parâmetros conforme tela abaixo:

Fabricante e modelo informar “outros”, agora o tipo de comunicação será arquivo.
No arquivo de exportação agora faremos uma mascara que irá buscar por todos os arquivos
textos que na pasta de destino previamente cadastrada.
Clique em gravar.

Passo 04 -Configuração a comunicação entre wpontual e o
equipamento:
Acesse o menu parâmetros, Leiaute de arquivo de importação, código 01 <enter>

Selecione o modelo 02(que é referente a configuração da máscara de importação), e marque
as caixas ao lado cfe imagem.

Selecione a aba de relógios e marque com qual equipamento será feita a comunicação.

Clique em gravar.

Passo 05 - Configurando a importação do arquivo gerado do REP
Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 15 <enter> sequencia em branco
<enter>

No campo de endereço iremos fixar um nome para o arquivo que irá centralizar todas as
coletas feitas no REP, o nome do arquivo é opcional.
Selecione o leiaute 01 cadastrado previamente.
Configurados esses passos, basta fazer o processo de importação normalmente que o sistema
irá buscar as marcações diretamente no relógio ponto REP. Caso aconteça algum erro será
apresentado uma caixa de mensagem.

Passo 06 – configuração do layout para envio de funcionários para o
REP
Acesse o menu parâmetros, layout de listas do relógio, informe um código novo e tecle
<enter>, informe os parâmetros conforme imagem abaixo:

Marque a opção comunica com o relógio e selecione a configuração de comunicação do
Control ID, nesse caso o 01 que é o de comunicação.
No corpo do arquivo será definido a estrutura do arquivo que serão gravadas as informações
para o relógio, deve ser igual o da imagem.

Passo 07 – Configurando endereço da lista de usuários
Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 21 <enter> sequência em branco
<enter>

Informe no endereço o local para que seja salvo o arquivo dos funcionários que serão enviados
para o rep.
No leiaute informe o que foi cadastrado anteriormente que fará a comunicação com o relógio.

Passo 08 – Enviando os funcionários para o relógio.
Acesse o menu movimentos, gerar lista para o relógio

Selecione a lista, o campo “gerar lista com todos” serve para mandar um carga completa com
todos os funcionários, usado geralmente na primeira carga, para envios comuns não é
necessário marcar esse campo, pois o sistema irá agrupar apenas os funcionários novos para
envio.
Também é possível enviar os funcionários direto do cadastro de funcionários.

Selecione o funcionário, vá até a aba equipamentos, selecione o relógio que queira comunicar
e clique em enviar. Nessa tela também é possível verificar quais funcionários estão no rep.

