Relógio de Ponto Eletrônico

Registre o ponto de seus colaboradores

com segurança e economia.

O Ponto E Advanced é um relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e
certificado pelo Inmetro. Compacto e econômico, possui tela touch screen e diversas
opções de identificação do usuário através de leitores de proximidade e biometria.
Desenvolvido a partir da tecnologia ADV que proporciona um melhor desempenho para o
equipamento, o Ponto E Advanced faz o registro de ponto de forma rápida e segura. Ideal
para pequenos negócios, pode ser usado também por empresas que necessitam de uma
solução para registro de ponto móvel em áreas rurais, usinas e veículos (itinerante).

41 3661-0100 | www.henry.com.br

Registrador eletrônico móvel homologado pela Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e
Emprego e certificado Portaria 595/13 do INMETRO, que determina novos padrões de segurança e
qualidade para os REPS;
Ideal para empresas de pequeno porte, ou ainda para empresas que necessitam de uma solução de
controle de frequência em áreas rurais, usinas ou frentes de trabalho itinerantes;
Estrutura leve e compacta com design moderno e tela colorida sensível ao toque;
Diversos modelos homologados com diferentes combinações de leitores e formas de identificação
do usuário como biometria, cartões de proximidade RFID e Smart Card Contactless ou digitação de
senha;
Módulo biométrico com grande capacidade de armazenamento de digitais;
Imprime comprovante (ticket) para cada registro de ponto efetuado com ótima autonomia e
duração da bobina;
Vários tipos de comunicação, incluindo TCP/IP e USB (pen drive) nativos; 3G* e Wi-Fi* opcionais;
Seguro contra fraudes, possui comunicação protegida por criptografia e sensores internos que
bloqueiam o uso em caso de tentativa de violação, além de ter seus dados fiscais assinados
digitalmente;
Possui gerenciador web browser embarcado para cadastro e configurações, com acesso através de
qualquer navegador de internet;
Integrado com os principais Softwares de Ponto do mercado.

CERTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Homologado
pelo MTE e
Certificado pelo
Inmetro

Biometria
Proximidade RFID
Smart card Contacless
Senha

TCP/IP
USB (pen drive)
3G
Wi-Fi

MODELOS HOMOLOGADOS DISPONÍVEIS:

A: Biometria, Proximidade e Smart Card Contactless
B: Biometria
C: Proximidade e Smart Card Contactless
D: Biometria e Proximidade
E: Biometria e Smart Card Contactless
*Itens e dispositivos adicionais, consultar disponibilidade e valores.
APLICAÇÃO

Pequenas empresas, comércios, áreas rurais, obras, usinas,
veículos e frentes de trabalho itinerantes.
Para maiores informações, consulte-nos.
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