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Ferramenta Inteligente 
para gestão de pessoas.

Sobre

A iopoint conecta a sua empresa 
com a nova era da gestão, 
resolvendo problemas no 
controle de ponto e blindando 
seu patrimônio, através de uma 
experiência rápida e eficaz. 



Registre
com facilidade

1   Crie uma conta no site 
www.iopoint.com.br

2   Cadastre a sua empresa e  seus 
colaboradores.

3   Baixe nosso App, na  Play Store 
ou Apple Store.

4   Acesse o App com o seu login 
e comece a registrar.



Gerencie e organize

No Painel intuitivo você pode ver quem 
está trabalhando e quem está ausente em 
tempo real.

Os colaboradores poderão bater o ponto 
mesmo sem ter acesso à internet naquele  
momento, pois o App também funciona de 
modo offline.

Veja e envie diversos relatórios de ponto 
para seu contador e RH com facilidade!



Funcionalidades

Registro de ponto

Registro de ponto eletrônico 
anti fraude

Controle de férias

Administra pedidos de 
ausência, abono ou férias

Jornada de trabalho 
Jornadas semanais, 
flexibilidade e turnos

Geolocalização

Visualize horário e local onde 
foi registrado o ponto

Equipes Externas

Registre o ponto online e 
offline, com as informações 
em tempo real



Indicadores do time

Através do painel do gestor, você 
acompanha o time em tempo real.

Consulta em tempo real



Geolocalização

Tenha acesso à localização, do 
momento da entrada e da saída
do seu funcionário.

Localização GPS



Ajustes de ponto

Receba alertas e faça ajustes, 
caso seja necessário.

Correções do ponto



Cálculo de horas Hora Extra 50% ou 100%

Adicional Noturno 20%

Sistema em conformidade 
com a MP 927

Altera conforme a convenção 
coletiva por funcionário.

- Horas Positivas
- Horas Negativas 
- Folgas planejadas para compensação

Banco de Horas



Segurança Jurídica 
para sua empresa

Os empregados poderão adotar sistemas 
alternativos de controle da jornada de 
trabalho, desde que autorizados por 
Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho.
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