Software de Apuração de
Ponto RHiD
Plataforma WEB

A revolucionária plataforma RHiD,
desenvolvida pela Control iD e
comercializada pela OGIS TECNOLOGIA,
é um sistema completo que permite a
apuração de ponto na nuvem. Utilizando
os mais modernos conceitos de SaaS
(Software as a Service), o sistema
dispensa a instalação e o armazenamento
de informações em computadores locais,
pois todos os dados podem ser acessados
através de um navegador ou utilizando
o aplicativo para celular.
A colaboração em tempo real entre
gestores, funcionários
e equipamentos oferece maior comodidade
e liberdade para monitorar a frequência dos
empregados. Além disso, as atualizações
do software são automáticas e
disponibilizadas rapidamente aos clientes,
facilitando o atendimento às constantes
evoluções das leis trabalhistas.

• Plataforma baseada em nuvem (não requer instalação)
• Aplicativo mobile disponível para Android e iOS
• Colaboração em tempo real entre gestores, funcionários e equipamentos
• Configuração de horários complexos: banco de horas, horas extras, feriados etc.
• Apuração de ponto fácil e rápida para times grandes e pequenos

Aplicativo mobile

RHiD
Software de
Apuração de Ponto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FÁCIL UTILIZAÇÃO

INTEGRAÇÃO COM REP

A solução RHiD foi desenvolvida com foco em
usabilidade, tornando a experiência do gestor de RH
e do próprio funcionário a mais intuitiva possível.
O sistema trabalha em nuvem, não sendo necessária
nenhuma instalação, e a interface 100% web permite
o uso de qualquer dispositivo para realizar os acessos

O sistema está integrado de forma nativa com os REPs
da Control iD utilizando o software iDCloud, que garante
o sincronismo bidirecional das informações sem necessidade
de intervenção humana. Integra também com equipamentos
de outros fabricantes através dos arquivos AFD.
APURAÇÃO DE PONTO

CONVERGÊNCIA
O RHiD permite realizar o controle de ponto de forma
bastante flexível, atendendo a uma enorme gama de empresas,
sindicatos, horários e particularidades da legislação brasileira.
É possível ainda trabalhar com um número ilimitado de
funcionários e empresas e ainda realizar o controle de fluxo
de aprovações.

Criamos uma solução que integra as marcações de ponto
através dos REPs, marcações realizadas através de nosso
App exclusivo que funciona em Android e iOS, além de
permitir marcações no próprio PC do funcionário.
SOLUÇÃO COMPLETA DE APURAÇÃO DE PONTO
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