Ponto e Acesso

Top Ponto REP
Software de Controle de Ponto

O Top Ponto Rep 3 é um software para ambiente Windows que faz o tratamento das marcações de
ponto dos funcionários. Totalmente configurável, o Top Ponto Rep se adapta a qualquer tipo de
empresa, desde jornadas fixas até complexas escalas de revezamento. Compatível com todos
coletores e catracas Topdata, efetua a importação de arquivos de bilhetes criptografados, garantindo
assim maior segurança.
De fácil instalação e operação, organiza e automatiza os processos do departamento de recursos
humanos, reduzindo os custos operacionais, evitando erros e perda de tempo no apontamento dos
cartões-ponto.
O Top Ponto Rep 3, funciona somente com banco de dados SQL Server. A versão de SQL que é
instalada junto ao produto é o MS SQL Express 2005 e foi escolhida por oferecer maior
compatibilidade com os diversos sistemas operacionais existentes em campo

Funcionalidades
» Cadastro de empresa, sem limitação do número de empresas
» Configuração de faixas de horas extras para cada jornada
» Cadastro de funcionário, com associação do mesmo a uma empresa, departamento e cargo
» Configura acúmulo de HE em diário, semanal ou mensal, adaptando-se às diversas convenções coletivas
» Inclusão de um número ilimitado de bancos de horas para cada funcionário
» Seleção dos funcionários afetados em uma operação coletiva, através de uma tela intuitiva e de fácil utilização
» Exportação dos dados para a folha de pagamento
» Licença é definitiva e de propriedade do cliente. Não há pagamentos de mensalidades para uso
» Licença inicial para 25 funcionários ativos cadastrados e pode ser expandida com módulos adicionais de licenças
com 25 funcionários, cada uma, até o máximo de 34.500 funcionários ativos cadastrados

Top Ponto REP 3

Configuração Mínima do Computador

Software de Ponto

Relatórios

Processador: Intel Dual Core 2 GHz

Espelho de ponto

Memória RAM: 1 GB

Frequência

HD: 1 GB livre

Presença

MS Windows: Versão XP ou superior

Ocorrências

Impressora: Jato de tinta ou laser

Bancos de horas e Horas extras
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