
A gestão online de ponto e jornada
de trabalho descomplicada. 



O QUE É O PONTOMAIS?

Um sistema de marcação de ponto e gestão 
completa de jornada totalmente online, que 
facilita o trabalho do RH e dispensa o uso de 
relógio-ponto.

Registros de ponto via celular, computador 
ou tablet; envio de ajustes, abonos e atesta-
dos; fechamento de ponto, histórico online, 
indicadores, relatórios e muito mais.

MAIS TEMPO
Potencialize ao máximo a gestão de pessoas, reduzindo tempo e esforço para as 
tarefas do departamento pessoal. 

MOBILIDADE
Faça a gestão da sua equipe totalmente online, a qualquer hora e em qualquer lugar 
via web, smartphone ou tablet. 

LEGISLAÇÃO
Adequado às portarias nº 1510/09 e 373/11 do Ministério do Trabalho.

ATENDIMENTO ENCANTADOR
Sempre que precisar, você contará com um atendimento humanizado, pronto para te 
ajudar com o que for preciso.

SEM DORES DE CABEÇA
Evite reclamações, burocracias e processos manuais. Otimize a sua gestão e o seu 
tempo.

FÁCIL USABILIDADE
Layout intuitivo e moderno, feito pra você não perder tempo com o controle de ponto. 

BENEFÍCIOS



Mas afinal, o que o Pontomais tem a mais?

O próprio colaborador envia as solicitações de ajustes e abono para 
aprovação do gestor online pelo sistema, e ainda pode enviar justificativas 
(com anexo) e acessar o histórico de ponto de onde estiver.

A equipe de RH não vai precisar gastar tanto tempo corrigindo mensalmente 
cada cartão ponto, fazendo cálculos manuais e imprimindo documentos. Com o 
Pontomais, o fechamento de ponto é feito online em questão de cliques.

Os colaboradores recebem lembretes em seus celulares para não esquecerem 
de bater o ponto e alertas de jornadas incompletas ou esquecimento de 
registro. Além disso, os gestores recebem notificações de entradas, saídas, 
atrasos e  desvios da jornada, direto no celular. 

Os registros são feitos online via web ou pelo celular/tablet (via app), sem a 
necessidade de relógios-ponto. As marcações mostram o horário e o local da 
batida, e você também pode optar pelos registros com auditoria fotográfica 
(via QR Code).

Caso você já utilize marcações em relógios-ponto, você pode extrair e geren-
ciar as informações do aparelho via Pontomais. Os registros são enviados 
automaticamente para o sistema, e você acessa do computador ou celular, 
facilitando ajustes e correções  de ponto.

Você pode acompanhar os registros de ponto, atrasos, ausências, horas 
extras e horas faltantes em tempo real, a qualquer hora e em qualquer lugar, 
e também acessar indicadores de jornada. 

AUTOGESTÃO DO PONTO

FECHAMENTO DESCOMPLICADO DA FOLHA PONTO

LEMBRETES E NOTIFICAÇÕES NO CELULAR

MARCAÇÕES DE PONTO ONLINE VIA PONTOMAIS

CAPTURA DE DADOS DO RELÓGIO PONTO

ACOMPANHAMENTO DE JORNADA E INDICADORES
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