
O Sistema de Apuração de Ponto Ezpoint é parte integrante de todos os relógios de ponto da RWTECH. 

Possui fácil operação, com ambiente agradável e intuitivo, em português.

Finalidade Básica:

Automatizar a função do apontamento de ponto, tornando os cálculos das horas normais, noturnas, 

extras, faltas, etc, de fácil visualização e entendimento, de forma automática, proporcionando um 

trabalho mais ágil e confiável. 

Fornece automaticamente, ao final do período de apuração, relatórios com os totais individuais de cada 

funcionário.

Estrutura do Sistema:

Ezpoint é um programa multiempresa, o qual permite fazer o cadastro de várias empresas sem a 

necessidade de registrar o software a cada cadastro. Segue abaixo um resumo de suas funções:

Ÿ Relatório Espelho de Ponto adequado a portaria 1.510/09.

Ÿ Exportação dos arquivos fiscais nos formatos AFDT e ACJEF, conforme a portaria 1.510/09.

Ÿ Para os relógios com comunicação TCP/IP, há possibilidade de configurar o relógio para rodar pela 

internet.

Ÿ Gerenciamento dos pontos conforme a portaria 1.510/09.

Ÿ Emissão de Relatórios de Faltas e Faltas Justificadas.

Ÿ Lançamento de qualquer tipo de ocorrência para abonar as faltas justificadas, tanto individual quanto 

coletiva.

Ÿ Cadastro de feriado: personalizar os feriados, para inclusão de feriados municipais e estaduais, bem 

como definir feriados facultativos adotados pela empresa ou não.
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Ÿ Controle de tolerância de atrasos diários.

Ÿ Compensação de horas diárias para relatórios Espelhos de Ponto.

Ÿ Configuração de Extras de acordo com os dias da semana.

Ÿ Gráficos de Faltas e Faltas Justificadas.

Ÿ Relatório Indicador Percentual de Faltas e de Horas Trabalhadas.

Ÿ Relatório Tempo de Admissão.

Ÿ Funcionários/Extrato de Horas.

Ÿ Cadastro de horários e escalas de revezamento: serve para aqueles horários que não possuem uma 

sequência semanal fixa. Ex:12x36.

Ÿ Cadastro de horário móvel: serve para qualquer exceção que possa ocorrer no(s) horário(s) do(s) 

funcionário(s).

Ÿ Permite usar comunicação por DNS.

Ÿ Opção de ler o empregador que foi cadastrado anteriormente no REP.

Ÿ Opção pré-assinalar é utilizada para os funcionários que não batem ponto no primeiro intervalo e 

desejam que apareça a batida no relatório.

Ÿ Campo fechamento: este campo aponta ao EzPoint até quantas horas depois do horário de saída os 

pontos correspondem ao dia anterior de trabalho.

Ÿ Cálculos de horas normais, extras, faltas, horas noturnas, DSR e Banco de Horas.

Ÿ Geração de arquivo texto para integração com softwares de folha de pagamento.

Ÿ Emissão do espelho do Cartão de Ponto com integração de Banco de Horas (Opcional).

Ÿ Coleta automática das marcações.

Ÿ Gerenciamento de Banco de Horas, permitindo que se Adicione ou Subtraia os saldos dos funcionários.
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Ÿ Permite atrelar ao funcionário (um ou vários funcionários), ações como: cargo/setor/horário/horário 
móvel/parâmetro/relógio.

Ÿ A tela de Gerenciamento de Pontos possibilita o operador justificar uma falta, visualizar os pontos dos 
funcionários, incluir e desconsiderar pontos, visualizar os pontos pré-assinalados e abonar faltas. 

Ÿ Possibilita configurar cores para cada função exemplificada acima.

Ÿ Possibilidade de visualizar os pontos de cada funcionário em determinado dia. Permite  a visualização 
em determinado período de: horas normais trabalhadas, faltas, horas noturnas trabalhadas, banco de 
horas, total trabalhado.

Ÿ Função configurável para contar como extra a partir de determinado período.

Ÿ Quantidade de extra: as extras serão calculadas caso a carga horária do funcionário seja excedida, 
podendo ser configuradas diariamente ou mensalmente, tendo um valor máximo como tolerância. Pode-
se definir qual o valor que será pago (em %) por cada hora extra.

Ÿ Permite configurar se as extras deverão ser contadas Diariamente ou Mensalmente, distinguir entre os 
dias da semana e feriado e qual o percentual de extra.

Ÿ Cadastro de DSR com opção de descontá-lo em feriados.

Ÿ Cadastro de horário noturno.

Ÿ Função configurável para registrar falta a partir de determinado período.

Ÿ Permite enviar para banco de horas a quantidade de horas extras excedidas da quantidade 
determinada, ou o inverso.
.
Ÿ Permite descontar do banco de horas a partir do período determinado pelo empregador como falta.

Ÿ Possibilidade de COMPENSAR FALTAS E EXTRAS EM DIAS DIFERENTES, fazendo com que as 
faltas e extras sejam compensadas no período em que o relatório foi gerado.

Ÿ Possibilidade de COMPENSAR FALTAS E EXTRAS NO MESMO DIA, para que não gere falta no dia 
em que o funcionário trabalhar em horário diferente, porém com a mesma carga horária, ou seja, 
marcando apenas o(s) período(s) desejado(s) para a compensação das horas.

Ÿ Permite que seja dado um crédito de folga ao funcionário, fazendo com que o funcionário possa ter 
folga(s) por semana sem contar como falta no Relatório.

Ÿ Permite que as horas do relatório saiam em horas decimais.

Ÿ Permite configurar o Relatório escolhendo o Tipo de Folha (A4 ou Form. Contínuo).

Ÿ Permite ou não exibir horas normais, noturnas, faltas, extras normais e noturnas no relatório.
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Ÿ Permite a configuração do tamanho da fonte das batidas a serem mostradas no relatório.

Ÿ Tem a função de configurar a distância dos campos (data, dia da semana, início dos cálculos e 
distância em que os cálculos deverão ser apresentados no relatório Espelho de Pontos).

Ÿ Opções de comunicação por rede com o relógio como: ajustar o relógio, enviar empregador, enviar 
funcionários, enviar horário de verão, enviar quantidade de papel, enviar sinalização de pouco papel, ler 
empregador, ler funcionários, ler horário de verão, ler quantidade de papel, ler sinalização de Pouco 
papel, receber marcações.

Ÿ Opção de receber marcações pelo AFD.

Ÿ Relatório de horas permite a visualização dos pontos de um determinado período, com opção de:

Ÿ Relatórios: geral; faltas; faltas justificadas; aniversariantes do mês; funcionários / horários, horários / 
funcionários; relação de funcionários; quantidade de batidas; horas trabalhadas; horas noturnas; horas 
extras; horas de faltas; horas extras noturnas; banco de horas; indicador percentual de faltas; indicador 
percentual de horas trabalhadas; tempo de admissão; relação de funcionários/idade; relógio vigia; 
relatório espelho de ponto (portaria 1.510/09).

Ÿ Permite visualizar um gráfico de faltas justificadas e não justificadas, a fim de que se visualize todas as 
faltas justificadas e não justificadas atreladas aos funcionários.

Ÿ Calculadora de horas que facilita o cálculo com horas.

Ÿ Permissão para exportar os pontos contidos no banco de dados para outro software que realiza 
tratamento de pontos.

Ÿ Opção de importação de funcionários, para que os funcionários cadastrados em outros softwares 
possam ser importados para o Ezpoint.

Ÿ Cadastro de operadores para restringir o acesso ao software.

Ÿ Opção de gerar o backup no momento em que desejar, pois ao restaurá-lo, outro será criado com o 
banco antigo.

Ÿ Opção que permite o operador do sistema personalizar o plano de fundo do Software Ezpoint.

t Gerar um ou vários funcionários ao mesmo tempo.

t Filtrar espelho por equipamento, para que apareçam no relatório somente os pontos recebidos do 
relógio selecionado.

t Opção para exportar arquivos para a folha de pagamento, caso deseje exportar os pontos para um 
software de folha de pagamento.

t Opção para gerar o Relatório Espelho de Pontos com o Banco de Horas, o mesmo tendo a função 
de: iniciar o saldo inicial do banco de horas com 00:00, selecionar o período caso o funcionário 
tenha saldo no banco de horas em um período anterior.

4/5

EZPOINT
MOBILE



5/5

EZPOINT
MOBILE

EzPointMobile
Aplicativo para Registro de Ponto

Principais características:

O Sistema de Apuração de Ponto Ezpoint é parte integrante de todos os relógios de ponto da RWTECH. 

O EzPoint Mobile é um aplicativo de registro de ponto para funcionários externos. Além de todas as
funcionalidades que um sistema de ponto oferece, como horas trabalhadas, horas extras, faltas, banco
de horas, etc., o EzPoint Mobile disponibiliza a hora e  localização em que o funcionário estava no
momento do registro do ponto, utilizando a tecnologia de Geolocalização podendo operar sem o uso de
Internet (offline).

O EzPoint Mobile bloqueia falsa localização de GPS e é capaz de pegar os registros de alteração de
horário do sistema operacional, ou seja, não é possível alterar a hora do registro de ponto, evitando
qualquer tipo de fraudes.

Este aplicativo funciona de forma integrada (e em tempo real) ao sistema EzPoint Web, onde é possível
realizar toda a gestão das marcações registradas no EzPoint Mobile.

O EzPoint Mobile é um aplicativo de registro de ponto para funcionários externos. Além de todas as
funcionalidades que um sistema de ponto oferece, como horas trabalhadas, horas extras, faltas, banco
de horas, etc., o EzPoint Mobile disponibiliza a hora e  localização em que o funcionário estava no
momento do registro do ponto, utilizando a tecnologia de Geolocalização podendo operar sem o uso de
Internet (offline).

O EzPoint Mobile bloqueia falsa localização de GPS e é capaz de pegar os registros de alteração de
horário do sistema operacional, ou seja, não é possível alterar a hora do registro de ponto, evitando
qualquer tipo de fraudes.

Este aplicativo funciona de forma integrada (e em tempo real) ao sistema EzPoint Web, onde é possível
realizar toda a gestão das marcações registradas no EzPoint Mobile.

Gerenciamento completo das marcações:

Horas trabalhadas, Horas Extras, Banco de Horas, etc.

Envio automático de emails programados (diário, semanal, mensal) com relatórios gerenciai.

Visualização das marcações (pontos) através do site EzPoint Web, em tempo real.

Mapa para visualização do endereço onde foi registrada cada marcação de ponto.

Horas trabalhadas, Horas Extras, Banco de Horas, etc.

Envio automático de emails programados (diário, semanal, mensal) com relatórios gerenciai.

Visualização das marcações (pontos) através do site EzPoint Web, em tempo real.

Mapa para visualização do endereço onde foi registrada cada marcação de ponto.

Saiba o horário e local (mapa) do registro de ponto.

Gerencie o ponto de qualquer lugar em tempo real.

Saiba os locais visitados para calcular a distância percorrida.

Saiba o horário e local (mapa) do registro de ponto.

Gerencie o ponto de qualquer lugar em tempo real.

Saiba os locais visitados para calcular a distância percorrida.
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