
Ideal para empresas Privadas, o HenryPonto se ajusta de
acordo com a necessidade do cliente, com maior praticidade
fazendo gestão com segurança.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
• Software completo com todos os seus modelos e recursos independente do pacote adquirido.
• Sem limite de CNPJ cadastrados.
• Sem limite de equipamentos gerenciados

INTEGRAÇÃO TOTAL COM EQUIPAMENTOS DE PONTO
• Controle e gerenciamento dos equipamentos centralizado
• Envio de cadastros a partir do sistema 
• Cadastro de biometria via hamster
• Coleta dos registros de ponto de forma automática.
• Importação do arquivo AFD conforme portaria 1510/2009 e Inmetro. 

GESTÃO COMPLETA PRÉ ESTABELECIDAS 
• Cadastro de funcionários (estagiários terceiros e prestadores de serviço), biometrias(digitais), jornadas 

(diárias, semanais e mensais), calendários, justificativas, empresas, órgãos, bancos e compensação, entre 
outros. 

• Parametrização de escalas fixas e cíclicas, modelos de horários, horas extras, atrasos, abonos, 
compensações, justificativas, afastamentos, férias e licenças, tolerâncias e banco de horas.

• Politicas por hierarquias. Empresas e órgãos, departamentos, cargos e funcionários individuais. 

RELATÓRIOS TOTALMENTE PERSONALIZADO
• Relatórios de funcionários, marcações, faltas\absenteísmo, horas e extras, grades e escalas de horários, 

cargos departamentos, ocorrências diárias entre outros
• Personalização dos relatórios através de filtros
• Exportação para folha de pagamento através de layouts customizados pelo gestor.

FACILIDADE RAPIDEZ E MOBILIDADE
• Plataforma 100% web com acesso ao sistema através de qualquer computador ou aplicativos moveis com 

navegador de internet e conectados a internet\rede. 
• Instalação única e acessos simultâneos de diferentes locais, sem necessidade de aquisição de licenças 

adicionais por usuário ou máquinas.
• Fácil atualização de versão 
• Visualização de informações (espelho ponto) em tempo real

RELACIONAMENTO EMPRESA X FUNCIONÁRIO 
• Acesso de funcionários via login e senha para consulta de espelho ponto, justificativa de faltas e atrasos 

relatórios e extrato de banco de horas e compensação.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA
• Atende às novas regras da Portaria 1510/2009 do MTE.
• Exportação dos arquivos fiscais nos formatos AFDT e ACJEF.
• Configuração rápida para as principais regras da CLT : tolerância de atrasos (CLT- artigo 58), adicional 

noturno de DSR (CLT-art.73 e Lei n 605 de 05 de Janeiro de 1949),tempo mínimo de intervalo intrajornada 
(CLT – artigos 71 e 66).

• Gerenciamento de usuários, perfis, acesso, logs auditoria e senhas criptografadas.
• Plataforma WEB: linguagem JAVA6: arquitetura J2EE. Sistemas operacionais Windows, Linux e Android 

navegadores web Explore, Opera, Mozila Firefox e Google Chrome. 



ARQUITETURA


