
O Hexa Advanced é um relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego certificado pelo Inmetro. Disponível em 5 modelos com tela touch 
screen e diferentes combinações de leitores de identificação do usuário. Possui exclusivo 
sistema de impressão EasyLoad de fácil reposição da bobina, com ótimo aproveitamento 
e autonomia de consumo do papel. Sua nova tecnologia ADV proporciona um melhor 
desempenho do equipamento resultando em um registro de ponto mais rápido e eficaz. 
Ideal para empresas de médio e grande porte de todos os tipos e segmentos. 

Tecnologia e alto desempenho para um
registro de ponto mais rápido e seguro.
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Registrador eletrônico de ponto homologado pela Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e certificado pela Portaria 595/13 do INMETRO, que determina novos padrões de 
segurança e qualidade para os REPs;
Ideal para empresas de todos os portes e segmentos que necessitam de um equipamento para registro de 
ponto que seja completo, seguro e eficiente;
Diversos modelos homologados, com diferentes combinações de leitores e formas de identificação do 
usuário como biometria, código de barras, cartões de proximidade RFID e Smart Card Contactless ou 
digitação de senha;
Módulo biométrico com grande capacidade de armazenamento de digitais;
Possui interface com teclado e tela colorida sensível ao toque, sendo possível cadastrar os dados dos 
colaborador e biometrias direto no equipamento e sem a necessidade de conexão com o software 
gerenciador;
Imprime comprovante (ticket) para cada registro de ponto efetuado com corte automático do papel e 
sistema de impressão EasyLoad, que torna mais rápida e fácil a troca da bobina;
Melhor custo-benefício no consumo de papel, com capacidade para grandes metragens e maior 
quantidade tickets por bobina;
Vários tipos de comunicação, incluindo TCP/IP e USB (pen drive) nativos; 3G* e Wi-Fi* opcionais;
Sistema de importação e exportação de dados via pendrive;
Seguro contra fraudes, possui comunicação protegida por criptografia e sensores internos que bloqueiam 
o uso em caso de tentativa de violação, além de ter seus dados fiscais assinados digitalmente;
Possui gerenciador web browser embarcado para cadastro e configurações, com acesso através de 
qualquer navegador de internet;
Nobreak* para funcionamento do equipamento na falta de energia elétrica;
Integrado com os principais Softwares de Ponto do mercado. 

MODELOS HOMOLOGADOS DISPONÍVEIS:

A: Biometria, Cód. Barras, Proximidade RFID, Smart Card Contactless

B: Biometria e Proximidade RFID

C: Biometria e Cód. Barras

D: Biometria e Smart Card Contactless

E: Cód. Barras e Proximidade RFID
*Itens e dispositivos adicionais, consultar disponibilidade e valores.

APLICAÇÃO

Indústria, escritórios, comércios e prestadores de serviço.

Para maiores informações, consulte-nos.
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