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Software de Tratamento de Ponto

Desenvolvido pela Systematiza permite o
gerenciamento total do ponto eletrônico da
empresa. Integrando com equipamentos
registradores eletrônicos de ponto (REP), realiza o
cálculo de forma ﬂexível e gera arquivos para
integração com a folha de pagamento.

Marcações realizadas através do
Aplicativo para Registro do Ponto
via Celular

Marcações realizadas através do
Registro Eletrônico de Ponto
(REP)

Integração com Registradores Eletrônicos de
Ponto (REP)
Permite a carga de funcionários, conﬁgurações e
coleta de marcações de forma automatizada, sem a
necessidade de software de terceiro.

Servidor com a base de dados do

Chronos

Integração com Aplicativo para Registro do Ponto
via Celular
Permite o uso integrado com aplicativo para
registro via celular.
Digitação manual de cartões de ponto
Permite a digitação de marcações proveniente de
cartões de ponto de maneira simpliﬁcada.

Analista de RH
Acertos de Ponto

Gestor
Conferência de relatório com
extras e faltas

Colaborador
Conferência do seu espelho de
ponto

Horários e Escalas de Trabalho
Permite o gerenciamento de escalas variadas de trabalho (horário rígido,
horário ﬂexível, mobilidade de refeição, tolerâncias variadas, etc.).
Cadastro Completo de Funcionários
Armazena todos os dados dos funcionários de forma cronológica
preservando o histórico das alterações realizadas.
Avaliação de Irregularidades do Ponto
Conta com tela intuitiva onde as irregularidades do ponto (carga horária
realizada superior ao permitido por lei, interjornada, intrajornada, semana
sem repouso, etc) são evidenciadas, permitindo acertos.
Banco de horas e compensações
Permite o gerenciamento de compensações de horário e banco de horas.
Tela para Cadastro de Escalas Personalizadas

Tela para Digitação Manual de Marcações (Ponto Mecânico)

Tela de Acertos de Ponto

www.systematiza.com.br

Cálculo ﬂexível
Através de parametrizações e fórmulas (escritas em linguagem C#
diretamente no software) permite uma ﬂexibilização total de
regras exigidas por sindicatos e peculiaridades de cada empresa.

Gerenciamento de proventos e descontos para a folha
Permite o lançamento de registros personalizados em valor, como
adiantamento salarial, comissão, vale transporte, vale refeição,
plano de saúde, que são automaticamente enviados para a folha.

Tela para lançamentos de eventos em valor (proventos e descontos)

Criação de regras de cálculo personalizadas
através da Fórmula de Apuração

Calendários de feriados ﬂexíveis
Separação de feriados por ﬁliais.

Relatórios gerenciais
Absenteísmo, rotatividade, programação de escalas,
irregularidades, demonstrativos de eventos, etc.
Relatórios personalizados
Possui gerador embutido, o que permite a customização de
relatórios.

Portal do funcionário
Permite que o funcionário acesse o seu ponto, conﬁra saldo de
banco de horas, imprima o seu espelho e sugira acertos (marcações
faltantes, atestados, etc.).
Multi usuários
Permite o uso por múltiplos usuários, com perﬁs e permissões
personalizados.
Multi empresas e multi estabelecimentos
Permite gerenciamento de múltiplas empresas e múltiplos
estabelecimentos.
Geração de arquivos ﬁscais
Gera automaticamente os arquivos ﬁscais ACJEF e AFDT.
Ajuda
Conta com manual e passo-a-passo com as principais rotinas na
ordem em que devem ser executadas.

Alguns dos relatórios disponíveis para emissão
(é possível montar novos relatórios de acordo com a necessidade da empresa)

Integração com sistemas de Folha de Pagamento
Permite o envio de informações para a folha em diversos formatos, exigidos pelos principais sistemas do mercado.
O envio de informações (espelhos, resumo de lançamentos e arquivo para integração com folha) é realizado de forma simpliﬁcada.
O usuário com um clique faz a geração dos arquivos para conferência e com um segundo clique o Chronos automaticamente envia um email com os arquivos anexados.

Requisitos mínimos de sistema
Windows 7 ou superior
2GB de memória RAM
SQL Server Express 2008 R2 ou superior

Tela para geração dos arquivos para contabilidade (espelhos do ponto, resumo e arquivo para importação no sistema da folha)

E muito mais...
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