
O Primme SF Ponto é um relógio de ponto eletrônico desenvolvido para atender as 
especificações da Portaria 373/2011 do MTE. Possui memória inviolável que garante a 
integridade dos dados e registros de ponto. Por se enquadrar da legislação de sistema 
eletrônico de ponto alternativo, dispensa a necessidade de impressão de comprovante, 
além de permitir grande flexibilidade de customização e combinações diferentes de 
leitores de identificação (biometria, proximidade, smart card) e dispositivos (teclado e 
display). Ideal para órgãos públicos com regime estatutário ou empresas com acordo 
coletivo. 

Solução Alternativa de Ponto
Portaria 373 e Regime Estatutário.

Relógio de Ponto Eletrônico
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Registrador eletrônico de ponto desenvolvido para atender as especificações da portaria nº 373 de 25 de 
fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que regulamenta o sistema alternativo de 
ponto;
Ideal para empresas autorizadas por convenção ou acordo coletivo a usar sistemas alternativos 
eletrônicos de marcação de ponto;
Pode ser usado também por órgãos públicos com regime estatutário;
Modelos diversos com possibilidade de customização de dispositivos, tornando-se um equipamento 
moldável de acordo com a necessidade de cada cliente ou projeto; 
Dispensa a necessidade de sistema impressor de comprovantes de marcação (tickets);
Diversas opções e 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 diversas opções e capacidades de armazenamento de digitais, possibilitando 
atender empresas com pequeno ou grande número de colaboradores;
Possui interface com teclado e display;
Vários tipos de comunicação: serial, 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 sensores internos que bloqueiam o uso em caso de tentativa de violação;
Possui gerenciador web browser embarcado para cadastro e configurações, com acesso através de 
qualquer navegador de internet;
Acesso ao menu e configurações protegido por senha; 
Nobreak* para funcionamento do equipamento na falta de energia elétrica
Integrado com os principais Softwares de Ponto do mercado.

APLICAÇÃO

Indústrias e empresas enquadradas através de acordo
coletivo na Portaria 373/2011 do MTE; Órgãos públicos e
instituições com regime estatutário.

MODELOS CUSTOMIZADOS

O Primme SF Ponto pode ser customizado com diferentes
dispositivos de identificação, interface e comunicação.
É mais flexibilidade para seu projeto de controle de ponto. 
*Itens e dispositivos adicionais, consultar disponibilidade e valores.

De acordo com
as especificações

da portaria
373 do MTE.

LEGISLAÇÃO
TCP/IP

USB (pen drive)
3G

Wi-Fi 

COMUNICAÇÃO
Biometria

Cód. Barras
Proximidade RFID

Smart card Contacless 
Senha

IDENTIFICAÇÃO

PARA SABER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE-NOS.


