P O NT U A L S I S T E M AS

WPontual – Gerenciamento de Ponto
2020

A empresa
A Pontual Sistemas esta no mercado a mais de 25 anos, desenvolvemos
soluções para RH para ajudar o cliente nas suas rotinas diárias. Mantemos
uma equipe especializada para atendimento e desenvolvimento de novas
soluções, sempre com objetividade e qualidade e foco na resolução dos

Pontual Sistemas,
inovando para um RH
melhor!

anseios de nossos clientes.

Missão, Visão e Valores
Missão - fornecer softwares, e serviços de qualidade, ajudando as empresas
a otimizar seus processos e resultados na gestão de RH.
Visão - ser uma empresa referência no fornecimento de soluções de TI.
Valores – ética, atendimento personalizado e eficiente, cliente satisfeito.
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WPONTUAL – GERENCIAMENTO DE PONTO

WPontual – Gerenciamento de ponto
O WPontual é um software para gerenciamento de ponto, nele é possível

.

gerenciar 999 empresas e até 9999999999 funcionários em cada uma delas.
Atende a portaria 1510/2009 do MTE , gera os arquivos ACJEF e AFDT, bem
como não permite edição de marcações originais vindas do REP, emite o
cartão ponto no modelo da portaria.

Sistema atende todas
as exigências da
portaria 1510/2009 do
MTE

Conta com um eficiente controle de banco de horas, refeitório, e folgas,
possui um, cadastro completo de funcionários, que gerencia desde os
dados operacionais, até documentos e dependentes.

Características técnicas
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Atestado técnico de conformidade com a portaria.
Importação de arquivos AFD (individual ou múltiplos).
Importação de qualquer arquivo texto de batidas.
Integração direta com relógios Henry, Control-Id, Kurumim e TopData
Cartão ponto no modelo especificado pela portaria, modelos padrão
e detalhado.
Não permite alteração de dados originados pelo REP.
Geração de lista configurável com os dados dos funcionários para
importação no REP e envio direto para os relógios integrados.
Multi-empresas.
Multi-usuários – com possibilidade de restrições de usuário por
departamento.
Parametrização de eventos (horas extras, faltas, horas noturnas, etc)
de acordo com a folha de pagamento.
Exportação do resultado de ponto para integração com Folha de
Pagamento, via arquivo texto.
Módulo que permite ao usuário efetuar lançamentos em valores, como
adiantamentos, vales, etc. que serão incluídos na exportação para a
folha de pagamento.
Relatório de prêmio e cestas básicas.
Relatórios de Irregularidades.
Relatórios de Intrajornada, Inter jornadas e horas extras diárias
Vários relatório de horas extras com totalizações individuais ou por
departamento
BANCO DE HORAS
CONTROLE DE REFEIÇÕES
Manutenção do ponto Individual e diária com visão de todos os
funcionários do dia com inúmeros filtros para rapidamente localizar
ausências ou extras.



Relatórios personalizados para
análises e tomadas de decisão!

Módulos Gerenciais(adquiridos a parte)






Cursos e Treinamentos
Absenteísmo e turnover
Ocorrências dentro da empresa
Justificativas de Ponto pelos encarregados
PPP
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