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controle de ponto
I N FO R M AT I Z A D O

O Hexa Advanced é o relógio de ponto eletrônico
(REP) homologado pelo MTE e certificado pelo
modelos, com diferentes combinações de leitores
tela touch screen, possui diversos recursos e
possibilidades de configuração, podendo ser usado
por empresas de todos os portes e segmentos.

Relógio Ponto com tecnologia de alto desempenho.

HEXA ADV

CÓDIGO DE BARRAS
Realiza leitura de
crachás de a
dígitos

CARACTERÍSTICAS
COMUNICAÇÃO
TCP/IP e USB nativos,
Wi-Fi e G opcionais.

DISPLAY TOUCH
Tela LCD
Touchscreen

TICKETS
Capacidade emite até 8,5 mil
comprovantes.
MEMÓRIA
Capacidade para armazenar
até
milhões de registros.
USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até mil colaboradores.

IMPRESSORA
Térmica e de alta
resolução
PORTA FISCAI
Porta fiscal USB
para coleta do
arquivo AFD

BIOMETRIA
DPI.
Resolução de
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.
DISPLAY
Monitoramento de status
de conexão e bobina.

TECLADO
com teclas, que
possibilita cadastrar
logins e senhas

APLICAÇÃO

Indústria, escritórios, comércios e prestadores de serviço.

MODELOS
Bio
Prox
Barras
Smart Card

PROXIMIDADE
RFID e Smart Card
Contactless
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controle de ponto
I N FO R M AT I Z A D O

O Prisma SF Advanced é o relógio de ponto da linha
modelos homologados, possui tela touchscreen e
opções de identificação do usuário através de
biometria, cartão de proximidade ou código de
barras. Com tecnologia ADV, proporciona um
controle de ponto moderno e otimizado.

Relógio Ponto com tecnologia de alto desempenho.

PRISMA SF ADV

CÓDIGO DE BARRAS
Realiza leitura de
crachás de a
dígitos

DISPLAY TOUCH
Tela LCD
Touchscreen

CARACTERÍSTICAS

IMPRESSORA
Térmica e de alta
resolução

COMUNICAÇÃO
TCP/IP e USB nativos,
Wi-Fi e G opcionais.
TICKETS
Capacidade emite até 8,5 mil
comprovantes.

PORTA FISCAI

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar
até
milhões de registros.

Porta fiscal USB
para coleta do
arquivo AFD

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até mil colaboradores.
WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.
DISPLAY
Monitoramento de status
de conexão e bobina.

TECLADO
com teclas,
que possibilita
cadastrar logins e
senhas

APLICAÇÃO

Indústria, escritórios, comércios e prestadores de serviço.

BIOMETRIA
DPI.
Resolução de
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

MODELOS
Bio
Prox
Barras
Smart Card
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I N FO R M AT I Z A D O

O Ponto E Advanced é o relógio de ponto eletrônico mais
modelos com diferentes combinações de leitores, possui
tela touchscreen e pode ser usado como registro de ponto
fixo ou móvel. Homologado pelo MTE e certificado pelo
Inmetro, é ideal para pequenos negócios ou empresas que
necessitam se uma solução móvel para áreas rurais, usinas
e veículos.

Relógio Ponto com tecnologia de alto desempenho.

PONTO E ADV

IMPRESSORA
Térmico com capacidade
de impressão de 38
caracteres por linha

CARACTERÍSTICAS
COMUNICAÇÃO
TCP/IP e USB nativos
TICKETS
Capacidade emite até , mil
comprovantes.

PORTA FISCAI
Porta fiscal USB
para coleta do
arquivo AFD

DISPLAY TOUCH
Tela LCD
Touchscreen

MEMÓRIA
Capacidade para armazenar
até milhões de registros.

BIOMETRIA
Capacitivo com resolução

USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar

WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.
DISPLAY
Monitoramento de status
de conexão e bobina.

APLICAÇÃO

Indústria, escritórios, comércios e prestadores de serviço.

PROXIMIDADE
RFID e Smart Card
Contactless

MODELOS
Bio
Prox
Smart Card
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O Primme SF Ponto foi desenvolvido para
atender as especificações da Portaria /
do
MTE, sendo destinado à empresas autorizadas
por convenção ou acordo coletivo a usarem
sistemas eletrônicos alternativos de marcação de
ponto. Com seu display gráfico e seu web server
embarcado, permite algumas configurações no
próprio equipamento, trazendo mais conforto ao
usuário.

Solução Alternativa de Ponto – Portaria

e Regime Estatutário.

PRIMME SF

CÓDIGO DE BARRAS
Realiza leitura de crachás
de a dígitos

CARACTERÍSTICAS
COMUNICAÇÃO
Serial, TCP/IP e USB nativos,
Wi-Fi e G opcionais.
LEITORES
Biometria, código de barras e
proximidade (RFID e Smart
Card Contactless).
MEMÓRIA
Capacidade para armazenar
até milhões de registros.
USUÁRIOS
Capacidade para gerenciar
até mil colaboradores.

WEB SERVER
Software de configuração
embarcado no equipamento.

DISPLAY
Cristal líquido
com resolução
de x px

PORTAS FISCAIS
ntradas USB,
uma frontal e outra
traseira, para coletar
arquivos AFD

BIOMETRIA
Resolução de
DPI.
Opcional Biometria LFD
(Dedo Vivo)

TECLADO
teclas

APLICAÇÃO

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

PROXIMIDADE
RFID e Smart Card
Contactless

controle de ponto
C A RTO G R Á F I CO

Isento às especificações das portarias do MTE e do
Inmetro, o Vega é um equipamento ideal para
empresas com baixo número de funcionários ou que
possuem dificuldade para instalar equipamentos
eletrônicos. Com um amplo display, permite uma
melhor visualização do horário e sua estrutura em
ABS oferece um design mais compacto e arrojado.

Economia e praticidade no controle de ponto.

VEGA
CARACTERÍSTICAS

INDICADORES
Marcadores para entrada e
saída da jornada de trabalho

CALENDÁRIO
Calendário perpétuo.
IMPRESSÃO
Em cores (preto e vermelho).
SIRENE
Possui sirene interna.
NO-BREAK
Funciona até

h sem energia elétrica.

CARTÃO PONTO
Compatível com várias marcas
do mercado

ESTRUTURA
Caixa injetada em ABS e visor
em policarbonato.

APLICAÇÃO

Consultórios, lojas, escritórios e microempresas em geral.

DISPLAY
De alta visibilidade das
informações

controle de ponto
C A RTO G R Á F I CO

O Plus é um relógio de ponto cartográfico ideal para
empresas de pequeno porte ou que estão inseridas
em locais de difícil instalação de equipamentos
eletrônicos. Resistente e com alta durabilidade, sua
fabricação é 100% nacional, garantindo ao cliente o
fácil acesso e a disponibilidade de peças para
reposição em casos de manutenção.

Resistência e durabilidade no controle de ponto.

PLUS
CARACTERÍSTICAS

BOTÃO
Troca os horários de
batidas de ponto

CHAVE
Para acesso às
configurações
internas

SEGURANÇA
Menus de configuração e manutenção
protegidos por senha.
IMPRESSÃO
Automática (não requer qualquer
comando externo).
MEMÓRIA
Não perde as configurações
na falta de energia elétrica.
NO-BREAK
Funciona até

h sem energegia elétrica.

ESTRUTURA
Resistente e durável.

APLICAÇÃO

Micro empresas, obras, oficinas mecânicas,
ambientes rurais ou com poeira.

CHAPEIRA
Suporte para cartão
ponto (opcional)
DISPLAY
Cristal líquido

Entre em contato conosco e saiba
como nossos produtos e soluções
podem agregar segurança e
praticidade no controle e gestão
da sua empresa.

www.henry.com.br
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