Configurando WPontual para
integraçao com relogios Kurumim
Requisitos
WPontual versão 5.08.101 ou superior.
Comunicador ckrep.exe e suas dll devem estar na pasta \wpontual
Em algumas casos é necessário executar o wpontual como administrador para conseguir
chamar o aplicativo integrador da proveu, o Ckrep.exe

Boas práticas
Recomendamos criar a pasta c:\proveu e dentro dela a pasta coleta, para centralizar os
arquivos de configurações, empregador e funcionários e também os retornos do REP.
C:\proveu\coleta
Fixar o ip no relógio

Comentários






Esse documento foi escrito para mostrar a configuração do relógio kurumim REP 3,
porém com os reps, 1 e 2 e 373 também é possível fazer integração, bastando mudar
apenas o modelo do relógio, as demais configurações são as mesmas para ambos.
A lista de funcionários será baseada no cadastro de funcionários, funcionários com
situação 03 – demitido ou com o campo “enviar para lista” desmarcado, não serão
enviados para o rep.
Recomenda-se ao demitir um funcionário, reenviar a lista para que o mesmo seja
retirado do equipamento.

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

Nesse modelo de configuração o ip deve estar fixo no relógio para ter a comunicação
O fabricante e modelo sempre deverão ser os 2 apresentados acima.
Selecione o empregador a qual esse relógio estará vinculado, para que seja enviado
corretamente essa informação para o REP quando o mesmo for atualizado.
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 “pasta para salvar as coletas”, 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.

Informe o numero do rep, senha de comunicação e CPF, caso algum campo desse ficar em
branco o sistema irá solicitar.
Deixe marcado “CONECTAR VIA IP” para que a conexão aconteça de forma direta, sem usar o
DHCP, caso não seja marcado, o sistema irá tentar conectar via DHCP.

Passo 03 - Configuração para Importação:
Acesse novamente o menu parâmetros, configurações de relógios, e crie outro código novo e
informe os parâmetros conforme tela abaixo:

Na “pasta para salvar as coletas” agora faremos uma máscara que irá buscar por todos os
arquivos textos que foram coletados do relógio e estão 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, crie um código novo e
configure cfe as imagens

No campo modelo, selecione o criado para fazer a importação dos arquivos textos, no caso
criamos o 09, mas pode ser qualquer código, essa é a configuração da máscara.
Marque arquivo AFD
Marque comunicação com o REP
Selecione a aba de relógios e marque com qual equipamento será feita a comunicação.

Provavelmente só irá aparecer 1 relógio cadastrado
Clique em gravar.

Passo 05 - Configurando a importação do arquivo
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, mas a extensão precisa ser ‘txt’.
Não colocar esse arquivo na pasta “coleta”, deixar em outra pasta.
Selecione o leiaute 01 cadastrado previamente e clique em gravar.
Configurados esses passos, basta fazer o processo de importação normalmente que o sistema
irá buscar as marcações diretamente no relógio ponto REP.

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
kurumim, nesse caso o código 08.
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, o nome do arquivo deve ser “funcionarios.prv”
No leiaute informe o que foi cadastrado anteriormente que fará a comunicação com o relógio.
O arquivo de funcionários, deve ficar na mesma pasta onde são coletados os afd, nesse caso
em “c:\proveu\coleta”, pois lá, terão também estão os arquivos de configurações e do
empregador que são enviados e analisados quando o processo de envio de funcionários é
solicitado.

Passo 08 – Enviados os funcionários
Acesse Movimentos – gerar lista para relógio e selecione na lupa o layout cadastrado.

Clique no OK para envios dos funcionários.
Obs: Caso no mesmo sistema tenha mais de 1 empregador, recomendamos selecionar de qual
empresas serão selecionados os funcionários, clicando no botão configurar e escolhendo um
empresa, caso não seja feito essa configuração serão agrupados todos os funcionários de
todas as empresa no arquivo e transmitido para o REP

