
 WPONTUAL

Gerenciamento do Ponto



O QUE É ?

O WPontual é um software para gerenciamento de ponto, nele é possível gerenciar 

999 empresas e até 9999999999 funcionários em cada uma delas.

Atende a portaria 671 do MTE , gera o arquivo AEJ, bem como não permite edição de 

marcações originais vindas do REP, emite o cartão ponto no modelo da portaria.

Conta com um eficiente controle de banco de horas, refeitório, e folgas, possui um, 

cadastro completo de funcionários, que gerencia desde os dados operacionais, até 

documentos e dependentes.



● Atestado técnico de conformidade com a portaria.

● Importação de arquivos AFD (individual ou múltiplos).

● Cartão ponto no modelo especificado pela portaria, 

modelos padrão e detalhado.

● Não permite alteração de dados originados pelo REP.

● Geração de lista configurável com os dados dos 

funcionários para importação no REP e envio direto para 

os relógios integrados.

● Multi-empresas.

● Multi-usuários – com possibilidade de restrições de 

usuário por departamento.

● Parametrização de eventos (horas extras, faltas, horas 

noturnas, etc) de acordo com a folha de pagamento.

● Importação de eventos externos como farmácia, ou outros 

descontos via arquivo CSV.

● Exportação do resultado de ponto 
para integração com Folha de 
Pagamento, via arquivo texto.

● Módulo que permite ao usuário 
efetuar lançamentos em valores, 
como adiantamentos, vales, etc. que 
serão incluídos na exportação para a 
folha de pagamento.

● Relatório de prêmio e cestas básicas.

● Relatórios de Irregularidades.

● Relatórios de Intrajornada, Inter 

jornadas e horas extras diárias

● Vários relatório de horas extras com 

totalizações individuais ou por 

departamento

● Banco de horas
● Manutenção do ponto Individual e 

diária com visão de todos os 
funcionários do dia com inúmeros 
filtros para rapidamente localizar 
ausências ou extras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



INTEGRAÇÕES 

O WPontual integra diretamente com os seguintes relógios do mercado:

● Proveu 
● Henry
● Topdata
● Control - ID
● ScanPon (sofware para registrar ponto da Pontual)

Demais relógios a importação das marcações é feita com o arquivo AFD.



MÓDULOS GERENCIAIS (adquiridos a 
parte)
● Cursos e Treinamentos

● Absenteísmo e Turnover

● Ocorrências

● Justificativas

● Refeitório

● PPP



MAIORES INFORMAÇÕES

Fones: 47 3644 2860 | 3644 3814 | 3644 2315

Site: www.pontualinf.com.br

E-mail: pontual@pontualinf.com.br

Facebook: @pontual.informatica

Instagram: @pontualinf

Pontual Informática Ltda

Rua Willy Jung, 181 

Rio Negrinho - SC


