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Novas Implementações Sistema de Ponto WinPto
1. Cadastro de funcionários:
Foi implementado um novo folder com complemento de cadastro, conforme figura:

b
2. cadastro de empresas, foi acrescentado campo do código CEI e local de trabalho:
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3. Cadastro de horários alterado:
Agora só é permitido dois tipos de marcações (Obrigatório/Original e Pré-Assinalada). Em virtude da
nova Portaria, o cadastro permite somente 4 marcações “E1/S1 e E2/S2”, sendo que intervalo é obrigado a
existir, ou Pré-Assinalado ou Original.

4. Foi implementado um novo menu para Cadastro de REP, conforme figura abaixo:
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5. Tela de Abono/Correção:
No menu de Abono/Correção foi implementado no rodapé uma barra de status com as marcações
originais AFD (Arquivo Fonte de Dados) do coletor.

Foi modificado as simbologias para os tipos de marcações, em conformidade com a nova Portaria,
agora elas podem ser Originais(o), Pré Assinaladas(p) , Incluídas(i) e Desconsiderar(d).
Existe algumas recomendações a serem seguidas em relação a manutenção das marcações, para
cada marcação que for Inserida ou que for assinalada para Desconsiderar, deverá haver uma justificativa,
ou seja, deverá ser inserido um código de abono para justificar tal manutenção. Os códigos de abonos para
estas justificativas poderão ser criados conforme necessidade no menu de cadastro de Abonos/Verbas, com
o tipo “Outros”. Isto se faz necessário para a geração da AFDT (Arquivo Fonte de Dados Tratados),
conforme solicitado pela nova Portaria do MTE.
Importante:
Como o recurso de exclusão de marcações não existe mais, é extremamente recomendado ao
cliente que faça um backup do banco de dados a cada lançamento de marcações ou manutenção, pois se
houver um lançamento errado ou houver algum problema neste momento (queda de energia, travamento do
sistema operacional, etc..), é possível recuperar a situação original anterior e efetuar novamente o
lançamento das marcações.
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6. Espelho do Cartão Ponto:
No menu para a geração do Espelho de Ponto, já vem pré-assinalado com a opção de Imprimir
Tabela de Horário do funcionário, conforme figura abaixo:

Foi implementado também na impressão do Espelho de Ponto o número do PIS do funcionário e a
data de emissão do relatório.

7. Novo menu nos relatórios para a geração de arquivos para o MTE, conforme figura abaixo:
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Ao total são 4 arquivos gerados por este menu:
a) AFD para registro de inclusão/alteração de empresa no REP.
b) AFD para registro de inclusão/alteração de funcionários no REP.
c) AFDT com informações de dados tratados.
d) ACJEF com informações de jornadas de trabalho por funcionário.

8. Layout Coletor:
Foi implementado um novo parâmetro de layout de coletor já no padrão da portaria e com layout já
ajustado a AFD gerado pelo REP, conforme figura abaixo:
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9. Siglas:
ACJEF - Arquivo de Controle de Jornadas para Efeitos Fiscais.
AFD - Arquivo Fonte de Dados. (arquivo de marcações do coletor)
AFDT - Arquivo Fonte de Dados Tratados. (arquivos tratados pelo software)
CEI - Cadastro Especifico do INSS.
MRP - Memória de Registro de Ponto (memória coletor)
NSR - Número Seqüencial Registro (registro gravado na MRP)
MT

- Memória de Trabalho (memória para operação do REP)

REP - Registrador Eletronico de Ponto (coletor)
SREP - Sistema de Registro Eletronico de Ponto (conjunto)
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