
Tecnologia

 
Com o GesOper Smart Ponto seu

controle de ponto fica muito mais

fácil,  e sua apuração de FOLHA 

muito mais rápida

 e segura!



Você sabia que o custo para usar o Smart Ponto é

muito inferior ao que você gasta com o ponto

manual? 

E que também será o fim da FOLHA PONTO mal

preenchida, cheia de rasuras, e das cobranças

intermináveis para os seus funcionários

assinarem o Ponto ?!



Então, implantar o Smart Ponto já é um bom motivo

para acabar, de vez,  com a dor de cabeça da

apuração de ponto manual, você não acha?

Precisa de outros motivos para implantar

 o Smart Ponto? 

Nós lhe daremos!

Importante: o Smart Ponto precisa estar integrado ao GesOper Operacional!



* O Smart Ponto é um sistema que vai trabalhar Offline, quando indisponível o

acesso a internet.

* Possui geolocalização, o que permite criar uma cerca eletrônica 

aonde oponto será marcado.

* Possibilita registrar a foto no momento da marcação para uma auditoria. 

 nas relaçõesde trabalho. ( Homologado MTE - Portaria 373)

 integralmente todoo trabalho com folha ponto manual.

 o ponto no horário previsto. 

* Permite ser instalado no aparelho do funcionário ou da sua empresa.

* Além de oferecer relatórios para sua análise e envio para a Folha das

marcações.

* Envia e-mail ao funcionário no momento da marcação, ou seja, transparência

* Faz o apontamentoremoto do horário de entrada e saída abolindo

* Envio de e-mail ao resposável quando o funcionário não bater

Lhe daremos vários!



Portal Web

Você gerencia os pontos

de seus colaboradores de

qualquer lugar, até Home

Office!



Impressione seus clientes com mais esta

 tecnologia estratégica.

Com certeza irá elevar a sua empresa a outro patamar,

diferenciar você de seus concorrentes e agradar demais

 a todos os seus parceiros de negócios!

A marcação de ponto pelo celular é um caminho

sem volta e está a seu alcance!


