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1. OBJETIVO 

 

Este procedimento de trabalho demostra como se deve utilizar o Sistema de Ponto Biométrico 

Asseponto para verificação e tratamento dos registros biométricos  

 

2. APLICAÇÃO 

 

Este documento aplica-se ao Departamento Pessoal / RH 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Para acessar o sistema, clica-se no ícone do mesmo na área de trabalho e, ao abrir a janela do 

software, realiza-se o login, com nome de usuário e senha: 
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Ao acessar a janela principal do sistema, tem-se a visualização como abaixo, com os menus de opções 

no canto superior e as informações sobre os departamentos e funcionários à esquerda: 

 

 

Para cadastrar um novo funcionário, deve-se acessar o menu > Funcionário e efetuar o registro, 

acrescentando todos as informações sobre o servidor 
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Para verificar as informações de ponto do funcionário, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o 

nome do funcionário e, na janela maior, do lado direito, aparecerão os detalhes das marcações de 

ponto do respectivo funcionário. Clicando com o botão direito do mouse sobre os detalhes da 

marcação (por exemplo, um dia específico) aparecerão as opções para tratamento do ponto em 

questão. 
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Após tratar as informações do ponto do funcionário (ou apenas visualizar) para sair do programa basta 

a acessar o botão sair no canto superior direito. As informações alteradas são salvas em backup que 

deve ser realizado manualmente de forma periódica. 

4. REGISTROS 

 

Todos os registros do Sistema de Gestão da Qualidade, utilizados para demonstrar a qualidade requerida 

do produto ou serviço prestado estão relacionados no formulário Lista Mestra de Documentos Internos e 

Registros. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

Não aplicável 

 

6. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 

 

 

DATA REVISÃO HISTÓRICO 

29/09/2016 01 Aprovação do procedimento 

   

   


