Controle de Ponto por Aplicativo

Codin Mobile
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Aplicativo mobile para controle do ponto do empregado em qualquer lugar de
forma rápida e segura.
Agora as marcações de ponto ficaram modernas e práticas, facilitando a gestão e tratamento da jornada
de trabalho. Um moderno aplicativo regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
através da portaria 373/11. Disponível para Android.
A Solução Codin Mobile, disponibiliza para seus usuários seguintes rotinas:
• Importa o cadastro de empresas, departamentos, centro de custo, cargo, colaboradores, horários de
trabalho de um sistema externo. (Suricato ou outro sistema);
• Realiza o sincronismo das informações acima, mediante agendamento;
• Permite que os gestores de departamentos criem as escalas de folgas mensais dos colaboradores a ele
subordinados, para serem visualizadas pelo colaborador através do Codin Mobile;
• Permite que os gestores de departamentos aprovem as solicitações de justificativas de ausências de
seus colaboradores;
• Permite que o RH configure as regras para marcação de ponto através do Codin Mobile, sendo possível
determinar se o colaborador utiliza cerca virtual ou não para registro de ponto;
• Permite que os gestores de departamentos gerenciem a alocação de seus colaboradores através das
cercas virtuais previamente cadastradas, podendo o colaborador está alocado a apenas uma cerca ou
grupo de cerca;
• Envia para o colaborador o comprovante de marcação de ponto via email;
• Disponibiliza as marcações de ponto no formato AFD;
• Permite que o colaborador visualize seu Espelho de ponto através do aplicativo Codin mobile, inclusive
conforme o período de fechamento de ponto determinado pela empresa;
• Permite marcação de ponto offline, nos casos de falta de internet, porém com alertas, que serão
visualizadas pelo colaborador e gestor;
• Permite ao colaborador visualizar através de seu dispositivo móvel a programação de sua escala de
folgas.
CARACTERÍSTICAS

• Geolocalização;
• Até 7 faixas horárias diárias para
registros do ponto;
• Captura da foto no momento do
registro;
• Sincronização automática dos dados;
• Múltiplas contas para o mesmo
dispositivo;
• Espelho de ponto.
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Disponível em três versões:
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Suricato Licença para servidores
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