
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

O TopPonto Web é um sistema de controle de ponto que faz o tratamento das marcações recebidas 
pelo relógio de ponto ou REP. É um software em nuvem: os dados são armazenados em um servidor 
online, portanto, não utiliza o armazenamento do computador. Como é acessado pela internet, você 
pode controlar o ponto dos seus funcionários de qualquer lugar. Além de reduzir custos com horas 
extras e evitar perder tempo com cálculos complexos para o fechamento da folha ponto, controla o 
ponto dos funcionários de forma rápida, segura e com qualidade. A rotina do pessoal de RH ficará 
muito mais ágil, sem estresse, sem perder várias horas para fechar ponto e sem complicações! 

Benefícios 

» POSSIBILITA MOBILIDADE: Na Computação em Nuvem, você pode acompanhar os registros de seus 
funcionários a qualquer hora e a qualquer lugar, de modo fácil e rápido. Os sistemas de ponto que não possuem 
essa tecnologia se tornam reféns da falta de mobilidade, deixando o trabalho menos dinâmico. 
 

» NÃO PRECISA SER INSTALADO: Por ser diretamente na nuvem, o TopPonto Web não precisa de instalações. 
Simples assim: basta acessá-lo com seu usuário e senha e navegar. 
 

» NÃO SE PREOCUPE COM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES: Tudo é feito pela equipe de tecnologia da 
Topdata. Portanto, você não precisa mais perder tempo para fazer uma nova atualização. 
 

» REDUZ CUSTOS: Além da redução de custos com manutenção e atualizações na sua empresa, não usa os 
recursos do seu PC, evitando possíveis reparos. Esta realidade é muito diferente do software de controle de ponto 
comum, que é armazenado no desktop e precisa de manutenções e atualizações constantes. 
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Top Ponto WEB Software de Ponto 

 

Marcação de Ponto via Smartphone 
 
Aplicativo de ponto digital para equipes remotas, externas ou presenciais 
 
Através do aplicativo TopPonto, seus colaboradores realizam a batida de ponto 
pelo smartphone de forma rápida e intuitiva com envio de informações em tempo 
real para o software TopPonto Web. 
 
Utiliza o GPS do aparelho para registro do local onde o ponto foi marcado. 
 
Disponível para Android e iOS. 

 

 

 
TopPonto Web x Outros sistemas de controle de ponto web 
 

Software totalmente pensado no usuário 
O sistema de controle de ponto web da Topdata é muito simples e fácil de ser utilizado. Tanto pequenas quanto 
grandes empresas podem desfrutar desta tecnologia, inclusive pessoas que não tem muita facilidade com 
softwares. Ótima experiência para o usuário: o software possui um design clean e limpo, para que o usuário evite 
desperdício de tempo procurando o que precisa e emita relatórios mais completos em menor tempo possível. 

Facilidade de uso 
Deixe os cálculos e dados complexos com a gente. Cálculos de horas extras, cálculo de horas noturnas, cálculos de 
banco de horas, tudo isso o TopPonto Web faz pra você. 

Simples de configurar 
É configurado facilmente pela equipe de Rh. Além disso, não precisa de suporte constante, pois sua interface é 
amigável, possui comandos fáceis de serem entendidos e tem uma linguagem clara e simples. 

É multiempresa 
Precisa controlar todas as suas filiais em um mesmo software? Com o TopPonto Web você pode, pois ele permite 
o cadastro de várias empresas para você acompanhar os dados de cada uma separadamente. 

 

 


