
O Registro Ponto é a nova maneira de registrar as marcações do seu time e 
gerenciar as informações em tempo real.
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O Ponto é um sistema totalmente web(on-line) que auxilia no 

gerenciamento integrado e centralizado das informações de 

marcação móvel utilizando aplicações mobile, web ou biometria. 

Utiliza algumas tecnologias livres conhecidas como o C#, SQL 

Server e Open Street Map. Pode ser utilizado em ambiente

Windows ou Linux, pois necessita apenas do navegador, usuário

e senha de acesso.

+informações

Sobre

http://www.registroponto.com.br/


01
Crie uma conta gratuita no site 
registroponto.com.br

02
Cadastre um colaborador com CPF e senha.

03
Baixe nosso App, na playstore ou applestore

04
Acesse com CNPJ, CPF e senha.

Entenda como é facil iniciar
as marcações

http://www.registroponto.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gelt.rpponto
https://apps.apple.com/us/app/rp-ponto/id1424419461?l=pt&ls=1


Mobilidade

Gerenciamento

Automação

Com um painel intuitivo você pode controlar em tempo real 

as marcações e realizar os ajustes necessários para fechar o 

espelho ponto da sua empresa.

Gerenciar
e Organizar

Fortnite



Qual ganho você tera ao sair do relógio convencional para um 

sistema completo digital?

Esse é o ganho que você podera ter em sua

rotina de trabalho.73%

Ganhe
tempo e reduza os
custos

65% 99%

Redução de custos Satisfação do colaborador
(Acabe com as filas e os papeis)



Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de 

controle da jornada de trabalho, desde que autorizados por 

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.

Leia mais!

FIQUE POR DENTRO DA LEI
PORTARIA Nº 373 DE 

25.02.2011

https://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariamte373_2011.htm


Registrar Marcação

Registre as marcações on-line e off-

line, com as informações em tempo 

real.

Histórico de marcação

Possibilita a consulta de histórico

das marcações realizadas pelo

colaborador.

Justificativa

Envie uma justificativa em caso de 

atraso na marcação de ponto ao

gestor.

Geolocalização e Cerca eletrônica

Ao registrar a marcação o sistema

captura a geolocalização e verifica a 

cerca eletrônica.

As principais funcionalidades do aplicativo android e ios.

Conheça nosso APP



Descrição:
Uma breve introdução das principais 

funcionalidades existentes no painel.

Funcionalidades

Gestão Ponto

Em nossa gestão você acompanha as marcações, 

justificativas, notificações, abonos, afastamentos, dentre

outras funcionalidades.

Exportação

Baixe os arquivos AFD, AFDT, solicitados pelo auditor 

fiscal durante a vistoria

Importação

Importe os arquivos AFD gerados pelo seu relógio de 

ponto.

Relatórios

Consulte os relatórios de espelho ponto, banco de horas, 

dentre outros.

Gestão Ponto

Exportação

Importação

Relatórios

Painel do Gestor



Descrição:
Acompanhe no painel as informações 

em tempo real do seu time.

Consulta em tempo 
real

Indicadores do time



Descrição:
Tenha acesso a geolocalização do seu 

colaborador.

Controle de cerca
eletrônica

Geolocalização



Descrição:
Receba os alertas e faça ajustes, se 

necessário.

Correções nas
marcações

Ajustes de ponto



TIPOS DE MARCAÇÃO

Disponibilizamos diversas maneiras para o seu time realizar as marcações.



• Ponto Mobile
• Ponto Web
• Ponto Tablet
• Geolocalização
• Dashboard
• Jornada de Trabalho
• Cerca
• Justificativa de Ponto
• Aviso aos colaboradores
• Espelho Ponto
• Banco de horas

Plano a partir de 19,90 para 
3 colaboradores.

Fortnite

O que você vai receber ao 
assinar o Plano Premium:

Teste por 14 dias!

https://registroponto.com.br/Planos


01

São mais de 1000 clientes que 
confiam no registroponto:

4

05

Podemos crescer juntos.

Venha fazer parte!



C o n t a m o s c o m  v o c ê !

Contato: Juliana Ribeiro

registroponto.com.br

Analista Comercial e Suporte

juliana@registroponto.com.br

https://registroponto.com.br/Planos
https://www.linkedin.com/company/registro-ponto/
https://www.facebook.com/registroponto
https://www.instagram.com/registro_ponto/?hl=pt-br
mailto:juliana@registroponto.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5543999369267

