
 

Pontto IV 
Relógio de Ponto Cartográfico 

 Relógio ponto para empresas que procuram 
simplicidade e precisão no apontamento de horas 
de seus funcionários.  

O Pontto é um equipamento compacto que alia 
eficiência, alta tecnologia e um moderno design. 
Além de marcar os horários de entrada e saída dos 
funcionários, o Pontto também executa tarefas 
como: controle dos horários dos turnos 
identificando atrasos e saídas antecipadas, 
acionamento da sirene indicadora de início e fim de 
turnos, ajuste automático do horário de verão, 
impressão em duas cores e muito mais. A marcação 
do ponto prima pela simplicidade: basta o 
funcionário inserir o cartão, não precisando apertar 
nenhuma alavanca ou botão. Além disso todas as 
operações são acompanhadas de mensagens no 
display de cristal líquido. 

Apesar de ser um relógio ponto bastante completo e configurável, o Pontto pode ser instalado pelo próprio 
usuário sem a necessidade de uma assistência técnica especializada. 

Composição do Produto 

Relógio Pontto IV e Kit com 100 cartões ponto 
Manual do usuário e Kit de fixação. 

Opcionais 

Chapeira para 25 ou 50 cartões de ponto 
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Principais Funcionalidades 

Mudança de cor de impressão: preto ou vermelho. 
Ajuste de Data, Ano e Hora 
Formato da hora: 12h / 24h 
Hora para mudança do dia 
Mudança automática de coluna 
Ajuste de posição de impressão 
Horário de Verão 
Verificação do lado do cartão 
Configuração do horário para toque da sirene externa  
Configuração do horário do toque musical interno (Buzzer) ou alto-falante (ext.) 
Configuração do tempo da sirene e do toque musical 
Ajuste de volume do toque musical  
Calendário Perpétuo. 

 Características 

Bateria no-break: Bateria interna recarregável no caso de falta de energia 
Bateria interna CR2032, para mantêm o relógio interno atualizado 
Display de cristal líquido de grande nitidez, com fundo azul e caracteres 
pretos e back light 
Possui indicação em caso de falta de energia. 

 Operação 

Registro de até 6 marcações por dia 
Tipo de Cartão: mensal 

Número de posições de configurações: 
Número de horários para mudança de cor de impressão: 24  
Número de horários para toque de alarme: 24  
Número de horários para mudança automática de coluna: 24 


