O melhor controle para sua organização

WinPto

Sistema de
Administração de Ponto

Não perca tempo, calculando o tempo.
Nosso sistema faz isto para você!

Conheça o software

Benefícios

O WinPto® é um sistema que agiliza o processo de controle do

Multi-empresa, sem limite de empregados
n

ponto dos empregados, fazendo todos os cálculos necessários
para apuração, geração das ocorrências para a folha de
pagamento e de espelho do cartão ponto, reduzindo os custos
e oferecendo segurança e confiabilidade.

Permite parametrização, possibilitando grande
n
flexibilidade e adaptação a diversas situações de uso

Permite a criação de tabelas de abonos e jornadas de trabalho,
definidas pelo próprio operador, gerenciamento personalizado
do ponto dos empregados, emissão de todos os relatórios
administrativos/gerenciais e integração com qualquer coletor
de dados do mercado. Possui módulo de controle do refeitório,
responsável pela apuração e geração de lançamentos de
descontos para a folha de pagamento.

n
Relatório gerencial definido pelo usuário

n
Diversos relatórios para facilitar o gerenciamento
n
Definição de lotes de processamento

n
Suporte a script, regras definidas pelo usuário
n
Segurança, agilidade e disponibilidade de informações
n
Treinamento completo dos módulos do sistema e
implantação
Documentação eletrônica fornecida com o produto
n
Suporte de produto através de telefone, site, onde
n
também é possível fazer o acionamento do suporte

Características técnicas
Compatível com os principais bancos de dados SQL
n

Módulos

Reconhecimento automático de marcações
n
Administração de senhas com controle de acesso por
n

Módulo gerenciador de Scripts
ü
Módulo gerador de gráficos de ocorrências
ü

usuário e rotinas
Permite parametrização do banco de horas
n

Módulo de importação e exportação de arquivos
ü

Gerenciador de gráficos e arquivos do sistema
n

Módulo de parametrização do sistema
ü

Controle de refeitório
n

Módulo de atualização automática via internet
ü

Tabela de refeições por tipo, faixa de horários e valores
n

Módulo de administração de senhas
ü

Importação e exportação de arquivos e backup
n

Módulo de banco de horas parametrizado
ü

Integração com correio eletrônico e internet de todos os
n
relatórios do sistema
Atualização via internet
n
Em conformidade com a Portaria 1.510 do M.T.E
n
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