Conheça o novo Módulo de Ponto
O que é o novo módulo web em nuvem?
Trata-se de um novo módulo do sistema de ponto que irá permitir as empresas e seus
funcionários acompanharem e interagirem com seus respectivos registros de ponto,
através de um computador ou de um celular de qualquer lugar do mundo.

Como funciona:
1- O funcionário utilizará o módulo para fazer solicitações de marcações faltantes, abonos
parciais ou inclusão de justificativas e poderá também acompanhar sua folha mensal de
ponto com maior praticidade.
2- Já os gestores, terão a praticidade de conferir e revisar as solicitações dos funcionários
de forma online.
3- Em seguida, o RH visualiza as marcações e aceita as já revisadas com os vistos do
Gestores. Neste caso não é necessário visualizar pessoa por pessoa os motivos das faltas
de registros, entre outras situações, otimizando o seu trabalho diário.
4. Mesmo com os computadores da empresa desligados (a noite e nos finais de semana) o
“Módulo WEB na nuvem” continuará funcionando normalmente.
5. As telas do módulo são automaticamente redimensionadas para diferentes tamanhos de
dispositivos (monitores, tablets e smartphones).

Vantagens do módulo Web Nuvem para empresa e funcionários:
Mobilidade e agilidade - Gerenciamento do ponto da equipe totalmente online a qualquer
hora em qualquer lugar através de smartphone, tablet ou notebook.
Transparência e praticidade - permite que os funcionários visualizem e solicitem alterações
no seu ponto remotamente por meio de qualquer dispositivo com internet.
Segurança - backup de dados gratuito na nuvem evitando perda do banco de dados.
Tranquilidade - Sem dores de cabeça. Suporte técnico ilimitado por telefone ou Acesso
Remoto (Software e REP).
Além dessas vantagens, sua empresa NÃO pagará nada por novas versões
(atualizações automáticas e gratuitas).
Para mais informações técnicas e dúvidas entre em contato com a equipe comercial da
ATA Sistemas – (27) 3345 6855.

