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Início » Software » ifPonto : Gestão de Ponto

Faça o controle de ponto online com o ifPonto
O ifPonto é um controle de ponto online para gestão da jornada de trabalho que
impacta, diretamente, na otimização de tempo para o gestor de Recursos Humanos,
além de promover a redução de custos operacionais para a empresa.



Economia imediata
Redução significativa nos custos operacionais, logo depois das primeiras semanas de uso.



Otimização de tempo
Fim dos processos burocráticos, desde a coleta das marcações até o fechamento do ponto.



Integração inteligente
Integração com os principais fabricantes de Relógio Eletrônico de Ponto do mercado.

onheça as principais vantagens do sistema ifPon
O modelo de software em nuvem, somado à alta capacidade de desenvolvimento,
integração e customização com GNU/Linux, faz do ifPonto o sistema mais completo e
avançado da atualidade, com recursos especiais para uma gestão profissional.

Especialista em Integrações
Relógios de Ponto Eletrônico. O ifPonto está homologado com as principais marcas e modelos de relógios de
ponto do mercado e pode ser habilitado em rede híbrida e para qualquer quantidade de equipamentos, sem
custos adicionais com licenças.

Sistemas de Folha de Pagamento. O ifPonto integra com quaisquer sistemas de folha de pagamento, garantindo
que todo o fluxo de dados seja realizado de modo ágil e com total segurança.

Centralização dos Dados
Os dados de todas as filiais ficam centralizados e disponíveis para os gestores acessarem de qualquer
lugar do mundo, a qualquer momento, a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, como
desktop, laptop, smartphone e tablet.

Descentralização da Gestão
Permite o cadastro de várias empresas e departamentos com diferentes níveis de acesso de usuários. No
entanto, cada gestor visualiza as informações da unidade definida em seu perfil e pode acompanhar a
sua equipe de qualquer lugar.

Segurança de Dados
Sigilo absoluto e alta segurança no tratamento das informações, assegurados pela troca criptografada de
todos os dados, com armazenamento em servidores redundantes, com protocolos rígidos para o controle
e acesso.

Coleta Dinâmica dos Registros
O ifPonto é o sistema mais dinâmico para coletar as marcações de ponto de acordo com as portarias 1.510 e
373 do MTE, jamais tendo ficado indisponível.
Através de diferentes tipos de equipamentos e dispositivos, como Relógios de Ponto Eletrônico, Tablets,
Celulares, Computadores, Laptops e Totens, os colaboradores conseguem registrar o ponto de maneira online e
offline.

Liberdade Contratual
O ifPonto foi desenvolvido, nativamente, no modelo em nuvem (SaaS). Isso significa que nunca houve
pagamento de licenças para uso do software, tão pouco taxas ou multas por pausas ou rescisão de
contrato. Desde o início atuamos assim, visando minimizar a prática do aprisionamento tecnológico.

Sistema 100% Auditável
Todas as operações realizadas são registradas, detalhadamente, seguindo as normas técnicas de
segurança e da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. Desta forma, o cliente pode requisitar dados
específicos em casos de questões trabalhistas ou auditorias internas.

Sistema Customizável
O sistema ifPonto é desenvolvido 100% pela iFractal, a partir de plataformas de Software Livre, sem
dependência de sistemas de terceiros e em constante evolução com as tecnologias atuais, permitindo
total autonomia e rapidez de adequação às novas demandas, conforme as portarias 1.510 e 373.

Relatórios Gráficos
Acompanhamento on-line de relatórios e gráficos de divergências dos registros de ponto, com sinalizações das
situações críticas como: atraso, saída antecipada, entrada antecipada, alerta de 7 dias sem folga, horário de
almoço menor ou maior que o programado, sem intervalo de refeição, hora extra iniciada e ausência de
marcação.

Acesso ao Espelho de Ponto

O colaborador tem acesso exclusivo ao sistema e consegue acompanhar as suas próprias marcações,
atrasos, faltas, entradas antecipadas, além de enviar justificativas com documentos anexos e,
mensalmente, realizar a assinatura virtual do espelho de ponto.

Envio de Comprovante Digital
Com a flexibilização da Portaria 373, o comprovante do ponto por e-mail, além de reduzir custos para a
empresa, também traz conveniência para os colaboradores, já que dispensa o uso de papel térmico, o
qual é nocivo à saúde e ao meio ambiente.

Alertas Programados
Reflete diretamente na redução de custos, especialmente sobre questões trabalhistas, além de impactar no
aumento gradativo da produtividade. São inúmeros relatórios, gráficos e alertas programados, enviados em
tempo real para os gestores, via e-mail e SMS, com os eventos de registros de ponto divergentes do
programado, geolocalização e geodelimitação.

Demonstrativo de Holerite
Permite carregar o demonstrativo de holerite, diretamente para os colaboradores, tanto para quem acessa
o sistema, quanto para quem utiliza o aplicativo ifPonto Cell.

Informe de Rendimentos
Permite carregar o informe de rendimentos, diretamente para os colaboradores, tanto para quem acessa
o sistema, quanto para quem utiliza o aplicativo ifPonto Cell.

Interface do usuário

Design mais limpo, intuitivo e inteligente.
Para que a sua área de trabalho fique leve e o seu dia mais breve.

As melhores formas para registrar o ponto
O ifPonto é a melhor solução de controle de ponto on-line do mercado. Com a
possibilidade de centralização de dados, o sistema permite que todas as informações
de sua empresa – independente do número de filiais – esteja em um só lugar. Ter esses
dados centralizados e poder fazer o controle de ponto pelo celular facilitará na gestão
de seus colaboradores.

Registro de ponto por Celular
Aplicativo para iOS e Android, permite o registro do ponto por selfie, com geolocalização, geodelimitação, alertas e acesso ao
espelho de ponto e outros recursos.
SAIBA MAIS

Registro de ponto por Login
Através de um link exclusivo, permite registrar o ponto apenas com o uso de login, a partir de qualquer navegador popular de
internet, com recurso de reconhecimento facial.
SAIBA MAIS

Registro de ponto por Tablet
Aplicativo para Android, permite registrar o ponto com reconhecimento facial, por aproximação, gesto ou comando de voz, conforme
os recursos disponíveis do próprio dispositivo.
SAIBA MAIS

Registro por Relógio de Ponto Eletrônico
Integrado com os principais fabricantes de relógio de ponto eletrônico do mercado, permite o registro do ponto em marcas e
modelos diferentes de equipamentos.
SAIBA MAIS

Registro de ponto por outros dispositivos
Integração e personalização de projetos especiais, permitindo reaproveitar equipamentos como desktops, laptops, leitores
biométricos, câmeras entre outros.
SAIBA MAIS

Além disso, o sistema foi homologado para funcionar com as principais marcas e
modelos de relógios ponto eletrônico do mercado. Uma vez que o registro é realizado,
relatórios e gráficos dinâmicos ajudarão na tomada de decisões. Todas essas
vantagens, com diversidade de modos para coleta dos registros.
Conheça todas para saber qual se encaixa na sua demanda.

estão que gera economia em custos operaciona

Considere um cenário anual de uma empresa com cerca de 15 mil funcionários, salário
médio de R$ 2.000,00, a um custo médio mensal de R$ 6,00 por funcionário. Que tal
simular a economia em sua empresa?
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Abonos Duvidosos



SIMULE AQUI A ECONOMIA EM SUA EMPRESA

ue a nossa tecnologia pode fazer por suas pesso
A nossa melhor tecnologia é o ser humano. Nossa equipe de consultores está de
prontidão para ouvir a sua demanda o orientar os caminhos ideais para otimizar seus
processos e reduzir custos operacionais. Entre em contato com a gente.

Nome*

Email*

Telefone*

Empresa

Qual a quantidade de colaboradores?
Selecione
Qual modo de coleta do ponto tem interesse?
Selecione
Como você conheceu a iFractal?
Selecione

SOLICITAR TESTE

Conheça alguns cases
Seja empresa privada ou licitação pública. Seja de pequeno, médio ou grande porte.
Seja o que for, sucesso é só mais uma palavra em nossos projetos.

Case

Cel-Lep adota solução em nuvem e otimiza tempo de trabalho
A CEL-LEP é uma das principais redes de ensino de idiomas de São Paulo, com 38 unidades estrategicamente
posicionadas pelo Estado e um quadro de mais de 500 funcionários. Como referência de ensino de idiomas..

Case

Universidade de São Paulo implanta sistema de ponto eletrônico em
todos os campi
Com a implantação do sistema ifPonto, a solução passou a garantir a gestão de mais de 14 mil colaboradores que estão
localizados em São Paulo (3), Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos…

Case

Prefeitura de Belo Horizonte inova gestão de mais de 45 mil
funcionários
Com população estimada em 2.501.576 habitantes, conforme o IBGE, Belo Horizonte é o 6º município mais populoso do
Brasil e o 3º mais populoso da Região Sudeste. A cidade já foi indicada pelo Population Crisis Commitee, da ONU,
como…

Case

Laterza otimiza processos de gestão dos colaboradores para
acelerar crescimento
Há duas décadas no mercado da Construção Civil, a Laterza vem crescendo rapidamente e, como estratégia para
acelerar ainda mais esse crescimento, está colocando esforços na gestão inteligente dos seus colaboradores…

Ainda tem dúvidas?
Tudo parece ótimo, certo? No entanto, sabemos que sempre pode haver mais dúvidas,
por isso, caso a sua dúvida não esteja aqui, não hesite em bater um papo com a nossa
equipe.



O ifPonto está em conformidade legal com as portarias 1510/09 e 373/11 do MTE?



O sistema ifPonto integra com os principais fabricantes de relógio de ponto eletrônico do mercado?



Existe algum tipo de fidelidade contratual que possa gerar multas ou taxas de rescisão?



O sistema tem uma versão de App que também permita o registro off-line? (Portaria 373/11)



As atualizações do sistema serão cobradas?



Há necessidade de algum tipo de chave para uso do software, por exemplo, Hard-Lock ou Soft-Lock?



É oferecido suporte ilimitado ou as aberturas de chamadas serão cobradas?



Existe a possibilidade de usar o mesmo sistema para mais de um CNPJ?
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Jornada 12×36: o que é, legislação e como gerenciar
corretamente











A jornada 12×36 é um modelo de escala de trabalho bastante comum na
área de profissionais de saúde, segurança e que trabalham em
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hotelarias....

Portaria 671: o que mudou referente aos registros de ponto

 +55 11 5070.1799

A Portaria 671, publicada em novembro de 2021 pelo Ministério do

 contato@ifractal.com.br

Trabalho e Previdência (MTP), é uma norma que atualiza alguns pontos
importantes e...

 venha tomar um café
Rua Fiação da Saúde, 145 • Saúde, São Paulo • 04144-020

Atestado médico: um guia completo para a gestão eficiente
É provável que todo empregador já tenha recebido um atestado médico de
algum de seus colaboradores ou, eventualmente, receberá. Esse tipo de
docu...
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