Conheça uma solução única, desenvolvida
para captura de ponto e gestão de forças
de trabalho externo.

A Teleworld Canal Técnico e
Comercial da Stefanini ,
apresenta mais uma
ferramenta com tecnologias
d e c e r t i ﬁ ca ç ã o d i g i t a l
e cloud, para transformar
o processo de marcação de
ponto, em Santa Catarina.

Como funciona:
Trabalhador coleta
o ponto via device,

(telefone, tablet ou pc).

Registro de ponto passa
por tempo real.

Dados são armazenados no
data center da Stefanini,
ﬁcam disponíveis para empresas
e trabalhadores em tempo real.

Os desaﬁos do ponto em forças
de trabalho externo
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Marcação da atividade realizada, e conﬁrmação do local
de trabalho.
Trabalhadores distantes da bases de empresa ou em
empresas terceiras.
Controle de horário de entrada e saída e das horas extras
trabalhadas.
Garantia que as informações não serão alteradas com
carimbo do tempo oﬁcial.
Facilidade para registrar o ponto mesmo que o trabalho
seja em lugares distantes e sem internet.
Permite a gestão de ponto de times de campo.
Certiﬁcação digital que garante a validade, integridade,
tempestividade e incontestabilidade do ponto.
Estrutura em cloud, alta velocidade de implementação.
Economiza tempo do RH, e do colaborador eliminando
marcações feitas à mão e deslocamento desnecessário.
Funciona até mesmo ofﬂine.

Vantagens
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Relatórios

Garante que o colaborador registre o ponto no
momento real e que estará armazenado e inviolável.
Funcionários podem bater ponto em seu próprio
aparelho ou em um fornecido pela empresa a
depender do acordo sindical.
Podem-se criar Relógios de Ponto ilimitados para
atender as necessidades de cada local de trabalho.
Permite a criação de diferentes atividades para
marcação que podem ser customizados pelo cliente.
Isto permite que o trabalhador declare sem
interferência qual a sua atividade, ou se está em
período de descanso.
Permite status distintos para motoristas, vendedores
e promotores, entre outros.

com geolocalização

Atende as exigências legais do ministério do trabalho
de acordo com a portaria 373.

Certiﬁcação Digital
O Carimbo de Tempo segue o padrão
digital estipulado pelo padrão ICP-Brasil
(Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira).

ATENDIMENTO EM TODO ESTADO DE SANTA CATARINA:
Matriz Florianópolis: (48) 3878-4000 Apoio Blumenau: (47) 3329-1493
Filial Joinville:
(47) 3278-7879 Apoio Chapecó: (49) 3328-7613

teleworld@teleworld.com.br

-

www.teleworld.com.br

Essa tecnologia, fornecida pela Bry, é uma
verdadeira rede de segurança que visa
permitir o uso de documentos eletrônicos
seguros.ura de Chaves Públicas Brasileira).

Partner técnico/comercial:
By Powered

