Controle e Segurança ao seu alcance

GESTÃO DE PONTO DIGITAL
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O GPD TSI é um software de gestão de ponto e de pessoas focado em
atender as necessidades da sua empresa.
O GPD TSI realiza a apuração e conferência de marcações, gestão de horários, crachás provisórios e, além disso, gera
relatórios e consultas para multi empresas e multi usuários;
Software de fácil interação e utilização que permite o gerenciamento de horas trabalhadas e banco de horas;
Com este software é possível administrar marcações de qualquer modelo de relógio de ponto (REP);
Seu sistema independente permite que acordos coletivos e exceções sejam facilmente adaptáveis a rotina da empresa;
Adaptado às exigências de regulamentação do Ministério do Trabalho;
Software também disponível via web (SaaS – Software as Service) com o diferencial da isenção de licença de uso;
Módulo supervisor web - permite gerenciar a sua equipe de qualquer lugar;
Módulo quiosque – permite que o colaborador acompanhe/justifique seu espelho de ponto via web ou mobile..

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Utilização a partir de qualquer Codin Telemática ou outro de mercado;
Verificação de entradas e saídas;
Síntese das ocorrências;
Diferenciação de até 99.999 horários e escalas;
Ajustes personalizados para cada empresa;
Gerenciamento de banco de horas e refeitórios;
Emissão de relatórios e consultas;
Emissão de senhas por nível de hierarquia;
Infraestrutura de TI extremamente simples.

Homologado pela portaria 1510/09
do M.T.E. e 595/13 do INMETRO.

Atende a requisitos da
portaria 373/11 do M.T.E.

TOTEM PARA MÓDULO QUIOSQUE:

Tela touch com acesso através
de login e senha;
Consulta de espelho de ponto na
tela com opção de impressão;
Justificativa de ponto.
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