
Compatível com equipamentos 
homologados pelas portarias
1510, 373 e INMETRO.

Indicado para empresas privadas
(regime CLT) de todos os portes.
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Adequado ao MTE 

Compatível com equipamentos 
homologados pelas portarias
1510, 373 e INMETRO.

Orientado para pequenas 
empresas privadas (regime CLT).

Adequado ao MTE 
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Compatível com equipamentos 
convencionais e homologados
pelas portarias 1510, 373 e 
INMETRO.

Destinado a órgãos públicos e 
empresas de economia mista 
com regime próprio (estatutário).

Focado na digitação das
marcações e no controle de
 exceções.

Dirigido para qualquer
organização que usa
equipamentos cartográficos.
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O Módulo Web ¹  permite que os funcionários visualizem e interajam com seu ⁽ ⁾
cartão de ponto, e que os re�onsáveis pelo controle de ponto vejam e 
autorizem as justificativas apresentadas. 

O acesso direto pelo navegador de internet torna esta ferramenta 
extremamente dinâmica!⁽²⁾

Aplicativo  auxiliar criado para os colaboradores de empresas que utilizam o ⁽²⁾
iPonto desktop, o qual permitirá o acesso a dados cadastrais pessoais, à 
marcação complementar por geolocalização e a visualização das 
marcações complementares já realizadas.

Módulo Web

Aplicativo Mobile

Principais Cara�erísticas e E�ecificações

Banco de dados Firebird (gratuito e seguro), personalizado para nossa 
aplicação;
Instalação simplificada, com opção para multiusuários (estações de 
trabalho);
Licenciamento por assinatura (período) ou pela compra de direito de uso 
da licença ³ ;⁽ ⁾
Sistema de auditoria, com a rastreabilidade de ações por usuário, data e 
hora;
Controle de permissões por usuário (telas, ações, empresas, 
departamentos, etc);
Serviço automatizado de backup (integrado e gratuito), com opção de 
gravação de arquivos em nuvem;
Exportação personalizada de dados para qualquer folha de pagamento 
do mercado;
Tabelas de horário e escala personalizável, com ajustes de tolerâncias e 
totalizadores;
Banco de horas configurável por colaborador, com agendamento de 
período de aplicação;
Alertas gerenciais de funcionários e de divergências no cartão de ponto;
Controle programável automatizado dos períodos de férias e 
afastamentos;
Relatórios cadastrais e gerenciais (totalizadores por funcionário, 
absenteísmo, aniversariantes, etc);
Tela de apontamento / tratamento de ponto integrada – todas as ações 
são realizadas em um único lugar, com atalhos e cliques rápidos.

⁽ ⁾¹  Módulo opcional e compatível com as versões Full e Estatal.
⁽²⁾ Dependendo do tipo de licença adquirida, o Módulo Web e Aplicativo Mobile estarão ou não 
inclusos.     
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