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Sobre o sistema ifPonto®
GESTÃO PERSONALIZADA DE PESSOAS
Com o ifPonto® todas as informações são coletadas automaticamente, no mesmo instante
da marcação, seja por relógio de ponto eletrônico, laptop ou smartphone, gerando diversos
gráficos, relatórios dinâmicos, alertas de divergências, eventos e muitos outros recursos que
permitem, ao gestor do sistema, autorizar o acesso a quantos usuários quiser, de qualquer lugar
do mundo, simultaneamente, usando qualquer dispositivo conectado à internet.
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Características do sistema ifPonto®
Centralização dos dados

Alertas programados

Os dados ficam disponíveis para acesso dos gestores,
de qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer
aparelho conectado à internet, como desktop, laptop,
smartphone e tablet.

Reflete em redução de custos e aumento da produtividade
devido a relatórios, gráficos e alertas gerados e enviados
em tempo real para a gerência (e-mail e SMS) com os
eventos de registros de ponto divergentes do programado.

Descentralização da gestão

Análise comportamental

Permite o cadastro de várias empresas e departamentos
com diferentes níveis de acesso de usuários. Cada gestor
visualiza as informações da unidade definida em seu perfil
e pode acompanhar a sua equipe de qualquer lugar.

Sinaliza o padrão de comportamento de registro de
ponto dos últimos 12 meses com relatórios e gráficos
de evolução das marcações individuais do funcionário.

Integração com equipamentos
O ifPonto® está homologado com as principais marcas
e modelos de relógios de ponto do mercado e pode ser
habilitado em rede híbrida e para qualquer quantidade de
equipamentos, sem custos adicionais com licenças.

Relatórios e gráficos
Acompanhamento on-line de relatórios e gráficos de
divergências dos registros de ponto, que sinalizam situações
críticas como: atraso, saída antecipada, entrada antecipada,
alerta de 7 dias sem folga, horário de almoço menor ou
maior que o programado, sem intervalo de refeição, hora
extra iniciada, ausência de marcação, entre outros.

Segurança de dados
Sigilo e segurança absoluta das informações
assegurados pela troca de dados criptografados e
armazenados em servidores redundantes com controle
de acesso por usuário e senha.

ifPonto®App
Com a versão App do sistema ifPonto®, as empresas
que possuem flexibilidade no registro de ponto
fora da empresa podem contar com um aplicativo
multiplataforma para que seus funcionários realizem
o registro de ponto através do smartphone, tablet,
desktop com foto, geolocalização, acesso às
marcações e justificativas.
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Recursos do sistema ifPonto®
• Atende a Portaria 1.510 do MTE;
• Recebimento automático de eventos dos relógios
e simultâneo entre os relógios dos principais fabricantes
do mercado sem necessidade de agendamento;
• Monitor Online da situação das controladoras, como:
ON, OFF, sem comunicação, manutenção, pouco
papel, sem papel, erro de impressora, erro MRP e a
localização das controladoras;
• Relatório gráfico de marcações por leitor;
• Recupera automaticamente marcações devido salto
de NSR por falha na rede ou no equipamento;
• Relatórios gerados em tela, em arquivo ou emitidos em
impressora com diferentes critérios de ordenação
ou campos;
• Emite relatórios personalizados, inclusive gráficos;
• Trabalha com modelos de controladoras diferentes
(rede híbrida);

• Controle de acesso por níveis hierárquicos e natureza
da operação. Dessa forma o usuário só pode visualizar
as funções liberadas para o seu perfil;

• Cálculo de saídas intermediárias, afastamentos por data
e hora, horas extras, atrasos, faltas e saídas antecipadas
automáticos;

• Aumenta a produtividade e reduz custos devido
a relatórios gráficos e alertas gerados e enviados
em tempo real para o colaborador e/ou gerência
(e-mail e SMS) com os eventos críticos relacionados
aos seus apontamentos;

• Relatórios e gráficos de evolução das marcações
individuais do funcionário sinalizando o padrão de
comportamento de registro de ponto no período;

• Controle simultâneo e ilimitado de relógios de ponto;
• Gerador de relatórios usando sentenças SQL para Nível
administrador;
• Capacidade de integrar as suas informações
automaticamente com outras bases de dados através
de Web Services, triggers, views ou procedures do
Banco de Dados;
• Possui controle de Logs que retrata todas as
ocorrências, por período, tipo, cadastro e operador;
• Opera com biometria em modo 1:1 e 1:N;

• Processamento em rede com acessos simultâneos
ao sistema por dezenas de milhares de usuários;

• Notificações de eventos e ocorrências são enviados
por e-mail e SMS;

• Perfil do operador para acesso ao sistema identificado
através de senha;

• Permite o cadastro de várias empresas e departamentos
com diferentes níveis de acesso de usuários;

• Cadastro e envio de digitais automático para 1 ou mais
equipamentos simultaneamente;

• Supervisão e abono de ocorrências dos empregados
de forma descentralizada, individual e coletiva;

• Envio dos dados do funcionário para os relógios
automático após seu cadastro no sistema;

• Acompanhamento on-line dos usuários do sistema,
local de acesso e página do sistema logada;

• Parametrizável com regras, fórmulas e procedimentos
definidos pelo usuário;
• Armazenar inúmeras tabelas de horário;
• Relatórios e gráficos de divergências parametrizável
dos registros de ponto que sinalizam situações críticas
como: entrada com atraso, saída antecipada, falta,
horário de almoço menor ou maior que o programado,
sem intervalo de refeição, troca de escala de trabalho,
hora extra iniciada, ausência de marcação, entre outros;
• Justifica ocorrências de forma individual e coletiva;
• Usuário define período de apuração de frequência;
• Cadastro de código departamento para definição
de nível hierárquico;
• Controle de horas de compensação informando total
a compensar e minutos a deduzir por dia;
• Abono de ponto de forma descentralizada;
• Sigilo e segurança absoluta das informações,
assegurados pela troca de dados criptografados
e armazenados em servidores redundantes com
controle de acesso por usuário e senha.
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Screenshots ifPonto® > MONITOR DE DIVERGÊNCIA

Revenda Autorizada

Screenshots ifPonto® > PONTO DO DIA

Revenda Autorizada

Screenshots ifPonto® > MONITOR DE EQUIPAMENTOS
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Screenshots ifPonto® > ESPELHO DE PONTO
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Screenshots ifPonto® > RELATÓRIO DE ABSENTEÍSMO
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Screenshots ifPonto® > RELATÓRIO DE AUDITORIA
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Como funciona o ifPonto®App
Alertas Programados

Análise Comportamental

Sinalizadores e alertas dos eventos são enviados,
imediatamente, para os gestores e colaboradores.

O perfil dos colaboradores é transformado
em gráficos dinâmicos.

Relatórios e Gráficos

Segurança

Acompanhamento on-line de divergências,
apresentadas em gráficos e relatórios.

Os dados são protegidos com
dupla criptografia (HTTPS + AES 128bits).

• Foto;
• Geolocalização;
• Justificativa;
• Multicontas;
• Backup dos registros;
• Registro Off-line;
• Alerta de registro fora
da jornada/sem bloqueio;
• Evita manipulação de horário.

Marcações on-line •
Principais marcas e modelos do mercado •

RELÓGIO DE PONTO

SMARTPHONE

• Foto;
• Geolocalização;
• Justificativa;
• Multicontas;
• Alerta de registro fora
da jornada/sem bloqueio;
• Evita manipulação de horário.

LAPTOP / DESKTOP
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A tecnologia e o mercado
MOBILIDADE CORPORATIVA
A mobilidade corporativa, uma das grandes tendências de um novo estilo de trabalhar,
oferece redução de custos para a empresa, aumento de produtividade e uma melhor
qualidade de vida aos funcionários.
Neste ano, por estarmos em um momento crucial para a gestão financeira das companhias,
que estão altamente focadas na redução dos custos e manter um bom ambiente de trabalho,
a mobilidade corporativa irá amadurecer ainda mais.
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Sobre a lei trabalhista
PONTOS PRINCIPAIS
Art.1º Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de
trabalho, desde que autorizados por Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 2° Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de
jornada de trabalho, mediante autorização em Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 3º
I
II
III
IV

Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir:
restrições à marcação do ponto;
marcação automática do ponto;
exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e
a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.
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Sobre o ifPonto®App
A LIBERDADE EM SUAS MÃOS
A versão para App do sistema ifPonto® foi
um desdobramento natural para atender à
realidade de empresas que compreendem o
impacto positivo do modelo Cloud na gestão
de pessoas.
O sistema ifPonto® nasceu há mais de 10 anos
e, por reunir os recursos mais importantes,
atende empresas de todos os tamanhos, com
a otimização de tempo e redução de custos
operacionais.
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Características do ifPonto®App
Marcação do ponto por foto
Os registros são feitos com apenas um toque.

Geolocalização
Coordenadas são registradas com data e horário.

Visualização do espelho de ponto
Apenas um toque para acessa seu próprio espelho de ponto.

Configuração de alertas
Atraso, entrada antecipada, falta de marcação entre outros alertas.

Multicontas
Um smartphone, inúmeras contas. Senha de acesso rápido.

Multiplataforma
Disponível para os sistemas mais populares.
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Cenário
JORNADA MENOR
Cerca de 10% dos colaboradores
com média de 10 minutos diários.

CONSIDERANDO UMA
EMPRESA DE 15 MIL
FUNCIONÁRIOS,
COM SALÁRIO MÉDIO
DE R$ 2.000,00.

ABONOS DUVIDOSOS
Cerca de 2% dos colaboradores
com média de 2 abonos por mês.

HORAS EXTRAS
Cerca de 30% dos colaboradores
com média de 15 horas mensais.

QUESTÕES TRABALHISTAS
Cerca de 15% dos colaboradores
reclamam, em média, 400 horas extras.
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Simulação de gastos
R$ 26.079.545,45

GASTOS
R$ 41.480.989,08

R$ 13.806.818,18

R$ 750.000,00

JORNADA MENOR

R$ 844.625.45

ABONOS DUVIDOSOS

HORAS EXTRAS

QUESTÕES TRABALHISTAS
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Cenário
JORNADA MENOR
Cerca de 10% dos colaboradores
com média de 10 minutos diários.

Economia de 80% a curto prazo
CONSIDERANDO UMA
EMPRESA DE 15 MIL
FUNCIONÁRIOS,
COM SALÁRIO MÉDIO
DE R$ 2.000,00.

ABONOS DUVIDOSOS
Cerca de 2% dos colaboradores
com média de 2 abonos por mês.

Economia de 90% a curto prazo
HORAS EXTRAS
Cerca de 30% dos colaboradores
com média de 15 horas mensais.

Economia de 20% a curto prazo
QUESTÕES TRABALHISTAS
Cerca de 15% dos colaboradores
reclamam, em média, 400 horas extras.

Economia de 70% a médio/longo prazo
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Simulação de economia
R$ 18.255.681,82
R$ 26.079.545,45

ECONOMIA

54%

R$ 2.761.363,64

ECONOMIA 70%

R$ 13.806.818,18
ECONOMIA 20%

R$ 600.000,00

R$ 760.162,91

R$ 750.000,00

R$ 844.625.45

ECONOMIA 80%

ECONOMIA 90%

JORNADA MENOR

ABONOS DUVIDOSOS

HORAS EXTRAS

QUESTÕES TRABALHISTAS

Revenda Autorizada

Economia x Investimento

ECONOMIA

51%

COM CERCA DE 3%
DA ECONOMIA OBTIDA
É POSSÍVEL IMPLANTAR
O SISTEMA IFPONTO.

R$ 630.000,00
CUSTO MÉDIO MENSAL DE CADA FUNCIONÁRIO DE R$ 3,50
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