Descrição
O TopPonto Rep é um software para ambiente Windows que faz o tratamento das
marcações de ponto dos funcionários. Totalmente configurável, o TopPonto Rep se adapta
a qualquer tipo de empresa, desde jornadas fixas até complexas escalas de
revezamento.Compatível com todos coletores e catracas Topdata, efetua a importação de
arquivos de bilhetes criptografados, garantindo assim maior segurança.
De fácil instalação e operação, organiza e automatiza os processos do departamento de
recursos humanos, reduzindo os custos operacionais, evitando erros e perda de tempo no
apontamento dos cartões-ponto.

Informações técnica
> Especificações Técnicas:
. Multi-empresa.
. Cadastro de funcionário, com associação do mesmo a uma empresa, departamento e
cargo.
. Permite a configuração de faixas de horas extras para cada jornada, permitindo ainda a
configuração do acúmulo de horas extras para diário, semanal ou mensal, adaptando-se
assim às mais diversas conveções coletivas de trabalho.
. Inclusão de um número ilimitado de bancos de horas para cada funcionário. Seleção dos
funcionários afetados em uma operação coletiva, através de uma tela intuitiva e de fácil
utilização.
. Exportação dos dados para a folha de pagamento.
. Relatórios:
- Espelho de ponto.
- Freqüência.
- Presença.
- Ocorrências.
- Bancos de horas.
- Horas extras.
- Listagens variadas para a verificação dos dados cadastrados no sistema.
As licenças do TopPonto Rep são em pacotes de 25 usuários.
> Configuração Mínima
O TopPonto Rep deve ser instalado em sistemas operacionais plataforma Windows com
versão igual ou superior ao Windows 2000. A seguir os requisitos mínimos de instalação
em cada versão:

Requisitos mínimos para instalação do TopPonto Rep no Windows 7:
- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
- 1 GB de RAM (32 bits) ou 2 GB de RAM (64 bits)
- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido.
Requisitos mínimos para instalação do TopPonto Rep no Windows Vista Home Basic
- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
- 512 MB de RAM
- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido.
Requisitos mínimos para instalação do TopPonto Rep no Windows Vista Home Premium/
Business / Ultimate

- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
- 1 GB de RAM
- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido.
Requisitos mínimos para instalação do TopPonto Rep no Windows XP Professional
- Processador de 300 megahertz (MHz) ou mais de velocidade;
- 512 MB de RAM
- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido.
Requisitos do sistema Windows 2000
- Processador de 300 megahertz (MHz) ou mais de velocidade recomendado;
- 512 MB de RAM
- 1 a 5 GB de espaço disponível em disco rígido.

