DECISÕES INTELIGENTES
FAZEM TODA DIFERENÇA.
Chegou o SMART POINT BUS, o novo
relógio de ponto da DIMEP, pensado
para quem faz escolhas inteligentes.

POINT
SIMPLES E INTELIGENTE.

COM O SMART POINT BUS VOCÊ LIGA,
CONECTA À REDE WI-FI E PONTO!
O mais novo relógio de ponto da DIMEP já vem
integrado com o moderno software de controle
de ponto e gestão de força de trabalho, o Kairos.
Todas as informações são armazenadas de forma
segura e simpliﬁcada diretamente na nuvem
e podem ser acessadas de qualquer lugar.

Workforce Management

www.dimep.com.br/smartpoint
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POINT
SIMPLES E INTELIGENTE.

Desenvolvido para atender empresas com até 2.000 colaboradores, que
precisam unir mobilidade, praticidade e tecnologia, o relógio de ponto
SMART POINT BUS é a solução deﬁnitiva para monitorar sua equipe de
maneira ﬂexível, garantindo que o sistema de ponto esteja disponível no
local correto, de forma segura e precisa.
Instalado em meios de transporte de colaboradores dos mais diversos
setores, como o Agropecuário ou de Transportes, o SMART POINT BUS leva
o ponto eletrônico para áreas onde antes não era possível ter o controle da
jornada de trabalho.
O relógio de ponto SMART POINT BUS traz o leitor biométrico SAGEM, já
consagrado nos produtos DIMEP, que oferece alta performance, rapidez e
eﬁciência, com sensor resistente a condições adversas, como eletrostática,
riscos e golpes.

Workforce Management

O SMART POINT BUS possui
suporte especial para ser aﬁxado
no balaústre dos veículos, com
um sistema de amortecimento
aos impactos da locomoção,
garantindo a funcionalidade
e durabilidade do produto.

Ele atende a todos os requisitos da
Portaria 595/13, regulamentada
pelo INMETRO, trazendo todos os
requisitos de segurança para o
registro do ponto.

Com ele, você protege
suas informações
e evita fraudes.

Conecte seu SMART POINT BUS
à plataforma em nuvem Kairos
e tenha acesso aos dados de
registro de seus funcionários
a qualquer hora e lugar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Produto desenvolvido para atender as exigências da portaria n.º 595,
de 05 de dezembro de 2013.
Características
• Gabinete monolítico injetado com ABS de alta resistência;
• Compartimento da bobina de papel com fácil acesso e protegido por
chave;
• Pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto;
• Sinal sonoro para indicação de marcação do ponto;
• Relógio com precisão de 1 minuto ao ano;
• Disponibiliza a programação do horário de verão;
• O equipamento possui calendário perpétuo;
• Registro do ponto através de cartões de proximidade, leitor biométrico,
digitação do PIS do funcionário ou matrícula;
• Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em
caso de tentativa de violação;
• Possui bateria interna que mantém a data e o horário por até 60 dias na
falta de energia elétrica;
• Cadastro de digital no equipamento ou no software;
• Assinatura digital em todos os documentos ﬁscais emitidos pelo equipamento;
• Tecnologia que impede a falsiﬁcação de um documento emitido pelo REP;
• Criptograﬁa e senha na comunicação com o equipamento. Um software
não autorizado não consegue se comunicar com o equipamento, mesmo
conhecendo o protocolo;
• Detecção e registro de eventos de violação, extração de AFD, entre outros;
• Download de ﬁrmware protegido. Só aceita arquivos assinados e devidamente homologados pelo INMETRO;
• Display LCD gráﬁco totalizando até 5 linhas com informações;

www.dimep.com.br/smartpoint
0800-666-1000

• Teclado em silicone de alta resistência contendo 16 teclas;
• Tecla exclusiva para impressão da RIM;
• Tecla exclusiva para impressão da chave pública. A chave pública pode ser
utilizada para validar a autenticidade de qualquer documento emitido pelo
REP;
• Lacre de fácil remoção para proteção da USB ﬁscal e dos botões de
impressão de RIM e chave pública;
• Sensor de atolamento na impressora;
• Controle de pouco papel executado pelo ﬁrmware através do cálculo de
impressões em função do comprimento da bobina;
• Capacidade de armazenamento na MRP para 9 milhões de registros;
• Possui suporte especial para ser ﬁxado no balaústre do veiculo com um
sistema de amortecimento aos impactos da locomoção do veiculo,
garantindo a funcionalidade e durabilidade do produto, pois reduz as
vibrações.
Características Elétricas
Tensão de operação: 24Volts.
Potência média:12W.
Obs: a alimentação do relógio será fornecida pela bateria do veículo.
Consumo: 15W
Características Ambientais
Uso interno.
Temperatura de operação: 5°C a 40°C.
Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85% (sem condensação).
Dimensões aproximadas
Largura 168mm, Altura 268mm, Profundidade 94mm
Peso Líq. 0,6Kg
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