
Apresentação

Ponto AtecSoft



Quem Somos?

• Há 10 anos no ramo de controle de ponto e acesso, desenvolvendo e 
comercializado soluções tecnológicas para o mercado público e privado, 
pequenas, médias e grandes empresas, atendendo todo o território 
nacional.

• São mais de 15.000 clientes atendidos e subindo a cada dia a mais. Nosso 
foco é proporcionar um diferencial ao cliente, oferecendo a solução que ele 
necessita, que vai realmente, resolver o problema e que tenha sempre 
suporte necessário. A solução tem que ser adequada à sua necessidade de 
cada cliente e estamos dispostos a esse desafio, criando e desenvolvendo 
maneiras e métodos mais práticos e rápidos do mercado.



Ponto AtecSoft – Visão Geral.

• Um software de boa qualidade, agregando ao um suporte técnico de apoio 
de eficiência, para garantir os resultados esperados e não perder tempo 
calculando o tempo de cada colaborador.

• Solução para Registro Eletrônico de Ponto;

• Além de agilizar o trabalho dos gestores, economizando tempo;

• Oferece toda segurança para os dados registrados;

• Atendendo todos requisitos da portaria 1.510 MTE,  Ministério do trabalho;

• Em conformidade com a Portaria 373/2011 do MTE;



Ponto AtecSoft - Diferencial

• Organizador de marcações por período;

• Organizador do fechamento por período;

• Lançamento de afastamento e justificativas individual ou coletivo;

• Importação de arquivos .txt customizável;

• Espelho de ponto podendo editar as marcações vendo os resultados de 
extras e faltas em um só lugar;

• Receber colaboradores direto do relógio para inclusão no ponto atecsoft;

• Receber, gravar e transferir digitais;



Ponto AtecSoft – Suas Funções

• Sem limites de funcionários; Trabalha com até 100 empresas simultaneamente;

• Cadastro completo dos dados dos funcionários. Obs: Validação do PIS ou não;

• Divisão dos funcionários em empresas, horários, departamentos, função, grupo;

• Cadastro de horários, configurações de horas extras, DSR e adicional noturno, Extras;

• Escalas 12/24, 12/36, ou como quiser criar para períodos longos;

• Banco de Horas, Cálculos, Lançamentos de Feriados;

• Justificativas, Afastamentos, Cod. de extras, Departamento, função e grupos;

• Funcionário ativo e desligado com sistema de segurança para reativação futura;

• Relatórios de completos e editáveis os campos para impressão;

• Exportação para qualquer sistema de pagamento em formato txt editável;

• Restrições por usuários do sistema e Back-up automático direcionável;

• Integração com os principais fabricantes de Relógio de Ponto REP ou com pen-drive;



Informações Técnicas

Ponto AtecSoft



Ponto AtecSoft – Banco de Dados

Firebird 1.5
• Sem limites de compartilhamento;

• Backup automático ao fechar;

• Rápido e seguro;

• Trabalhar simultaneamente;

• Boa Performance;

• pode ser executado como um serviço ou 
no modo de aplicação;



Ponto AtecSoft - Especificações

• Sistema Operacional: compatível com Windows XP ou superior;

• Computador Requerido: Processador com 500Mhz;

• Memória Ram de 128Mb;

• Espaço disponível em disco de 500 Mb;

• Resolução de tela 1024x768;

• Computador Sugerido: Processador com 2Ghz, Memória Ram de 2Gb, 

espaço disponível em disco de 1 Gb;

• Relatórios: podem ser visualizados em tela antes de serem impressos;



Funcionalidades

Ponto AtecSoft



Cadastros

• Cadastrar empresas matriz ou filiais;

• Horários flexível com diversas configurações, 
tolerâncias, faltas em dias, batidas pré-definidas, 
fechamento noturno, opção neutro, art.58 clt;

• Várias formas de calcular extras, ativar banco de 
horas, adicional noturno, extras noturnas, ocultar 
colunas, colunas de somatórias, horas reduzidas;

• Criar escala mensal determinando diversos 
horários e dias de folgas, selecionar quais 
funcionários irão fazer parte desta escala e 
opção de impressão;

• Cadastro de funcionários, departamento, função, 
cidades e feriados. Simples, completo e prático;

• Criar diferentes layout de impressão do espelho 
de ponto, podendo agrupar por departamento ou 
empresa;

• Empresas

• Horários

• Configuração de Extras

• DSR

• Escalas

• Funcionários

• Departamentos, Funções, Grupos

• Justificativas

• Cidades, Feriados

• Layout de Impressão



Relatórios

• Funcionários - Aniversariantes; completo; modo 
assinatura; agrupado; customizável; Excel; Ficha 
cadastral; admissão;

• Impressão do espelho de ponto podendo 
selecionar as colunas que desejar;

• Banco de horas com todo movimento calculado, 
ajustes e saldo total;

• Extrato de horas com somente os totais de extras 
e faltas de cada funcionário;

• Arquivo fiscal conforme solicitado pela portaria 
1.510 MTE;

• Ocorrências de justificativas, interjonadas menos 
que xx:xx, ponto incompleto, controle diário ou 
mensal;

• Funcionários

• Espelho de Ponto

• Banco de Horas

• Extrato de horas

• Ocorrências

• Ponto Diário

• Arquivo Fiscal

• Layout Customizável

• Observações específicas



Espelho de Ponto

• Adicionar marcação

• Organizador de batidas

• Organizador de fechamento

• Abono parcial

• Justificativas

• Reintegrar batidas

• Observação diária

• Banco de Horas

• Exportação

• Adicionar marcação faltantes caso o funcionário 
esqueça de marcar o ponto no relógio 
informando a justificativa pelo lançamento;

• Botão de organizar as marcações pelo período 
em um só clique;

• Organizar fechamento da virada do dia, caso as 
marcações tenham caído em dias errados;

• Lançamento de abono parcial por horas;

• Lançamento de justificativas no dia ou em vários 
dias ao mesmo tempo;

• Calcular banco de horas e lançar ajustes;

• Exportação de arquivo txt para folha de 
pagamento conforme o layout de exportação;



Comunicação

• Enviar e receber

• Comunicação tcp/ip ou usb

• Transferência de biometria

• Horário de verão

• Importação de funcionários

• Arquivo customizável

• Atualiza data/hora

• Envia empresa, funcionários, data/hora;

• Recebe por comunicação tcp/ip, por arquivo 
texto .txt, padrão AFD ou arquivo customizado 
.txt;

• Recebe biometria do relógio e grava no banco de 
dados, transfere para outros relógios, exclui do 
relógio;

• Recebe funcionários direto dos relógios e 
cadastra no ponto atecsoft caso queira;

• Programação do horário de verão, determinando 
a data de início e fim;

• Importação de funcionários de arquivos texto 
.txt;

• Comunicação direta com os principais 
fabricantes;



Ponto AtecSoft

(11) 2315-1691 - (11) 2495-8451

www.pontoatecsoft.com.br

http://www.pontoatecsoft.com.br/

