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INTRODUÇÃO 

Este manual visa explicar de forma detalhada funções mescladas entre os sistemas para 
controle de ponto, via computador ou através das funções disponíveis no aplicativo “Ponto Digital 
GPS” para dispositivos móveis. As plataformas estão em conformidade ao DECRETO Nº 10.854, DE 
10 DE NOVEMBRO DE 2021 em seu capítulo VII, regularizando o REGISTRO ELETRÔNICO DE 
CONTROLE DE JORNADA. 

 A segurança, portabilidade e integração entre as plataformas são possíveis através de 
utilização de banco de dados em nuvem. Mas não se preocupe com isso, toda configuração, bem 
como backup de dados são gerenciados pelo suporte da equipe da “Carbon System”, não sendo 
necessário nenhum requisito técnico para instalação ou utilização dos sistemas. 
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1 – PRIMEIROS PASSOS 

(a) Instalando o sistema; 
 

Plataforma Windows: 

Baixe o Instalador do Ponto Digital através do link abaixo: 

https://www.carbonsystem.com.br/downloads/pontodigital.zip 

O pacote de instalação estará compactado por questões de segurança, sendo recomendada sua 
extração após a conclusão do download, conforme imagem abaixo: 

 

Inicie a instalação clicando para executar o instalador extraído: 



 

Clique em OK e para avançar basta concordar com acordo de uso que protege a propriedade 
intelectual de desenvolvimento e uso por parte do utilizador. 

 

De forma simplificada basta ir clicando em AVANÇAR e INSTALAR até seja exibido o botão de 
CONCLUIR. Simples, Fácil e Rápido! 

Observações: Dependendo da segurança a nível de usuário do Windows pode ser necessário 
utilizar um outro instalador, disponível através do link abaixo: 

https://www.carbonservices.com.br/documentos/arquivos_publicos/000026_instaladorpontopara
usuarios.zip 

 

  

 Plataforma Android: 

Acesse a página do Ponto Digital GPS na Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carbonsystem.ponto_gps 



Após concluir a instalação essa tela será exibida: 

 

 Ao clicar em [ENTRAR NA PLATAFORMA] você será direcionado a tela de ativação da 
empresa, ou caso já esteja ativado, tela de login de usuário. O botão [COLETAR PONTO] leva direto 
para marcação do ponto, uma vez que configurada a empresa utilizadora. 

 

(b) Configurando a Empresa Utilizadora 
 
 

Plataforma Windows: 

Após conclusão da instalação, ao executar o sistema, será solicitado para que digite o CNPJ ou CPF 
registrado junto a Carbon System.  

 



           

Este registro poderá ser feito através do próprio instalador, uma vez que detectada a ausência de 
base de dados nos servidores em nuvem 

 

Plataforma Android: 

 Realizando os mesmos passos mencionados acima você poderá registrar um novo CNPJ, 
podendo realizar seus testes com sua base de dados própria e personalizada.  

 

Dica: Caso queira apenas navegar pelas telas e funções disponíveis para dispositivos móveis, você 
pode usar o CNPJ de teste: 1234.  

(a) Acessando o sistema; 
 



Em todas as plataformas estarão disponíveis os mesmos usuários, com mesmas 
senhas e permissões de acesso. Vejam abaixo as telas de entrada ao sistema através do 
Login de usuário. 
Será possível notar, na plataforma Windows, a presença fixa e imutável do usuário 
“MASTER”, que somente poderá ser utilizado pelo suporte “Carbon System” para 
restauração de acesso no caso de exclusão acidental de todos os usuários, ou na ausência 
de usuário com permissões completas. 

O usuário inicial será criado automaticamente, com a senha padrão “123”, sem as 
aspas. Utilize-o para realizar novos cadastros de usuários para acesso aos itens dos 
sistemas. 
 
  

     
 

(b) Alterando e Cadastrando Usuários; 
 

 

O preenchimento desta tela é bem simples, sendo obrigatório apenas preencher o nome do 
usuário. 



Na opção empresa do usuário você poderá definir se o usuário terá acesso aos dados de todas as 
empresas cadastradas ou deixa-lo restrito apenas a empresa escolhida nesta janela. 

 

 

  

Clicando em [Permissões de Acesso] será possível definir à quais janelas e funções o usuário em 
tela terá permissão para acessar. 

Também é nesta tela que poderá ser feita a alteração de senha dos usuários, bastando clicar em 
[Alterar Senha] e posteriormente alteração e confirmação.  

 

(c) Alterando os dados da empresa Utilizadora; 



 

A plataforma Ponto Digital permite o modo multi-empresas, realizando um controle maior a 
nível de usuários, além de centralizar marcações entre Matrizes e Filiais com distinção entre as 
unidades. 



 

   

No sistema para Windows poderá notar um completo cadastro, sendo obrigatório apenas a Razão 
Social e o CNPJ (ou CPF) para validar o cadastro. Nesta tela também será possível escolher a 
logomarca que será exibida em algumas telas e nos relatórios. 

Importante: Poderá cadastrar quantos registros quiser, porém os CNPJs ou CPFs são fixos, definidos 
de forma contratual. Para adicionar novos CNPjs ou CPFs entre em contato com a equipe da 
“Carbon System”.  

 

2- REALIZANDO CADASTROS 

(a) Entendendo o Menu Superior de Cadastros; 
 
Nas janelas de cadastros será possível notar os botões com comandos referentes ao 
cadastro em tela. No Windows podemos notar a presença do botão modificar, que 



garante maior segurança antes de iniciar uma alteração e posterior gravação através do 
botão SALVAR, conforme imagem abaixo: 

Novo Cadastro – Limpa a tela para um novo registro; 

Voltar – Volta um registro em tela; 

Avançar – Avança um registro em tela; 

Localizar – Realiza uma busca com escolha de critérios; 

Salvar – Grava o registro no servidor online; 

Modificar – Altera o modo somente leitura, permitindo as alterações; 

Excluir – Realiza a exclusão do registro após a confirmação do usuário; 

ATENÇÃO: Registros excluídos não podem ser recuperados, recomendamos que se mude o status 
do cadastro para “inativo”, ao invés da exclusão total. 

 Menu no Android: 

 

Importante: Sempre salve após qualquer alteração. 

 

(b) Cadastrando Funcionários; 

 
 
Na versão para Windows poderá encontrar todos os campos necessários para um 
completo controle. Na versão Android apenas os campos básicos poderão ser 



encontrados, sendo recomendado para cadastros rápidos ou consultas, podendo contar 
com captura de foto de identificação.  
O Campo “Código de Barras” poderá ser usado para coleta de ponto, seja digitando no 
teclado ou via leitura de código de barras, uma vez que possua leitor e código impresso 
para isso. Apenas o Nome será exigido para validar o cadastro.   
 

  

 Na aba indicadores é possível dizer a qual empresa o funcionário pertence. Não sendo 
escolhida o funcionário assume a empresa de cadastro código “1” , por isso recomendamos que 
não se exclua tal cadastro, apenas faça alterações quando necessário. Essa escolha de empresa 
também limita a nível de usuário, qual ou quais tem permissão para acessar o cadastro, seja na 
janela de cadastro, seja na emissão de relatórios. 

 

(c) Cadastrando os Horários ou Turnos realizados pelos colaboradores 
da empresa; 
 



Função Disponível apenas na plataforma Windows. 
 

 

Primeiramente devemos entender o conceito entre Turno Diário e Escala Mensal. Escala Mensal é 
composta dos dias de trabalho para cada funcionário, podendo ser uma escala compartilhada entre 
vários funcionários. Exemplo, se uma empresa trabalha com apenas um turno diário, das 9:00 ás 
11:00, retornando 13:00 com saída ás 17:00 teremos: 

 

Para uma melhor identificação visual na escala mensal, sugerimos que escolha uma COR 
para identificar o turno no calendário mensal, conforme veremos a seguir. 

 

(d) Cadastrando as Escalas Mensais de Trabalhos com escolha do turno 
diário; 
 

 
 
O primeiro passo para cadastrar uma escala mensal é o nome que irá usar para identificar 
a escala cadastrada. Exemplos: “EXPEDIENTE NORMAL”, “ESTAGIÁRIOS”, 
“TERCEIRIZADOS”, “ALMOXARIFADO”. Podendo inclusive usar o nome do funcionário 
quando a escala é personalizada, exemplo “JOÃO DA SILVA”, “NATHÁLIA AZEVEDO 
COSTA”, “PEDRO FELIPE ARAÚJO”. 
 



 
 
Escolhido o nome basta clicar em Salvar e veremos a seguinte tela: 
 

 
Na posição “1” temos o calendário com os dias dos meses que queremos configurar o 
turno diário, já cadastrando no passo anterior deste manual, sendo exibidos os turnos 
cadastrados na posição “3”. Clicando na linha de algum turno listado podemos mudar o 
dia correspondente bastando clicar no dia do calendário (posição “1”), ou seja, escolho um 
item na posição “3” e clico em algum dia da posição “1”. Irá notar que o calendário vai 
mudando de cor conforme se clica no dia que deseja alterar o turno. Esta opção é boa, 
porém trabalhosa para se realizar por um período longo (2 ou 3 anos por exemplo). Para 
facilitar essa criação de escala iremos usar o “Assistente de Criação de Carga Horária” na 
posição “2”, onde veremos a tela a seguir: 
 
 



 
Nesta tela teremos todos os dias da semana, bastando clicar no turno que deseja 

(listagem a direita da tela) e depois clicando no dia correspondente, onde se encontra 
escrito “Clique Aqui”. Uma vez feito para todos os dias, não se esqueça de marcar em 
vermelho os dias de folga na semana, dando um duplo clique do mouse sobre o dia, 
exemplo: Domingo, duplo clique na mensagem “Clique Aqui”. Feita as escolhas para todos 
os dias da semana basta clicar em “Gerar Escala” (Botão em Verde). Nota-se que ainda 
poderá escolher qual mês será iniciada a escala, bem como por quanto tempo quer que 
ela se repita. 

 

 
 
 

 Temos também, ainda nesta janela, as abas para configurar escalas “dias X folgas”, 
muito utilizada em plantões de hospitais, e duplicação de escala para realizar uma cópia, 
em um cadastro novo, da escala escolhida. 
 Veja como ficará o calendário, utilizando o exemplo citado acima: 
 



 
 
  Da forma demonstrada acima o Ponto Digital permite o controle de qualquer 
situação ao se controlar escala ou plantões de funcionários, sendo flexível para alteração a 
qualquer tempo. Não é necessário ter uma escala configurada ou escolhida para que se 
possa coletar o ponto. Para um completo controle, tendo-se como base de cálculos as 
escalas cadastradas, é recomendado essa configuração antes da emissão do relatório, 
caso contrário não serão exibidos cálculos como horas extras ou devedoras, bem como 
reconhecimento de eventos no banco de horas. 
 

(e) Escolhendo a Escala Correspondente ao Funcionário; 
 
Para concluir a configuração de escala de trabalho deveremos agora dizer no cadastro do 
funcionário a qual escala ele pertence, uma vez que vimos que podemos ter uma escala 
para vários ou uma escala para cada funcionário. Para isso basta clicar, na janela do 
cadastro do funcionário que deseja alterar, conforme imagem abaixo: 

 
 

Clique em “Buscar e Selecionar Carga Horária”, realize a busca ou aperte “CLIQUE 
PARA LOCALIZAR”, escolhendo a escala já cadastrada na listagem. Feito isso será possível 
ver sua escolha, já no cadastro do funcionário, conforme exemplo abaixo: 
 

 



 

3 – COLETANDO O PONTO 

(a) Registrando a marcação via digitação de senha; 
 
Este método de marcação é o mais simples e não exige equipamentos adicionais, apesar 
de permitir que se use um mini teclado número, onde basta o funcionário digitar o valor 
numérico gravado no campo código de barras no cadastro do funcionário, conforme 
abaixo: 
 

 
 
 
 
 

(b) Identificando através da Leitura Biométrica; 

 
 

Plataforma Windows: 
 
O Primeiro passo é instalar o driver do fabricante do leitor adquirido. Veja abaixo as 
marcas e modelos compatíveis, baixando e instalando seu respectivo driver. 
 
Fabricante Nitgen -  Modelos: Hamster DX, Hamster III; 
Link: 
https://www.carbonservices.com.br/documentos/arquivos_publicos/000016_hamsterdx.z
ip 
 
Fabricante Digital Persona – Modelos: Series 4500 e 5000 fdu;  
Link: 
https://www.carbonservices.com.br/documentos/arquivos_publicos/000021_digitalperso
na.zip 
 
Fabricante Control ID – Modelo IdBio: 
Link: https://www.controlid.com.br/idbio/windows_driver.zip 
 
Dica: Todos esses drivers estão disponíveis na guia Downloads em 
www.carbonservices.com.br 
 



Uma vez instalado o driver basta acessar a Guia Configurações >> Controle de Ponto, 
selecionando a guia Leitores/Sensores. Feito isto basta clicar em [DETECTAR], conforme 
imagem abaixo: 
 

 
Uma vez reconhecido o Leitor será exibido o nome do Fabricante. Clique em salvar 
configurações e pronto! Leitura Biométrica Configurada! 
 
 

(d) Iniciando em modo automático de coleta de ponto; 
Esta função permite que o sistema seja acessado sem login de usuário, ou seja, ao iniciar o 
sistema (pode ser iniciado junto ao Windows), será aberta uma contagem de 10 segundos, 
podendo ser cancelada pelo usuário para iniciar em modo normal, com login. Para 
habilitar essa função vá em Configurações >> Controle de Ponto. Logo na aba inicial 
(Geral) habilite a função conforme imagem abaixo: 
 

 
 
A opção “Ocultar janela de coleta” permite que o modo coleta automática inicie de forma 
oculta, ou segundo plano, sendo acionada a cada marcação.  
 
 
 

Plataforma Android: 



 O reconhecimento biométrico no Android é individual, sendo necessário que o dispositivo tenha o 
hardware de leitura integrado. Uma que possua o leitor biométrico integrado vale conferir nas 
configurações do dispositivo se as impressões digitais já foram capturadas. A dica é que se o acesso 
ao sistema é liberado após colocar a digital é porque está tudo configurado. 

Uma vez que esteja tudo configurado basta fazer o Login na Plataforma e acessar o menu 
“Configurar Biometria”, conforme imagem abaixo: 

         

Você poderá escolher o funcionário que irá marcar o ponto através da digitação do seu código de 
cadastro ou clicando no botão [BUSCAR]. Feito isso teremos agora uma opção de Proteger com 
Senha essaa escolha. Essa proteção previne que o funcionário mude sem autorização a pessoa que 
vai marcar o ponto no dispositivo. Dica: A senha poderá ser removida no caso de esqueimento, 
bastando clicar no botão correspondente nas opções após o Login do usuário. Não recomendamos, 
por questões de segurança, que funcionários que apenas fazem a coleta do ponto, tenham registro 
de usuário, uma vez que a plataforma dá o acesso para coleta mesmo sem login de usuário.  

 

Clique em [CONFIRMAR] e toda configuração estará concluída, bastando acessar a Coleta de Ponto, 
seja na tela inicial ou através do menu lateral e clicar para marcar o ponto, conforme tela abaixo: 



 

 

 

 

 

4 – EMITINDO RELATÓRIOS 

 

(a) Relatório Convencional de Ponto – Marcações efetuadas por período: 
 

 
 
a.1 – Escolha de Opções 
 
As opções podem ser escolhidas em conformidade ao modelo de negócio desejado. 
Algumas funções são importantes para algumas empresas, enquanto não utilizadas por 
outras, por isso é importante que se faça contato com a contabilidade para saber qual a 
forma de exibição das opções. 
 



 
 
 4.a.1.1 Exibir Código Horário – Opção que permite identificar qual o Turno escolhido para 
o dia a ser exibido no relatório. Vale ressaltar que será exibido o código do Turno e não o 
código da Escala Mensal, pois esse não será exibido em momento algum no relatório. 
 
4.a.1.2 Soma das Horas Trabalhadas Diárias – O sistema faz a soma do tempo de trabalho 
compreendido entre os intervalos de marcações. Um detalhe importante é que seu cálculo 
depende do número PAR de marcações, pois assim teremos a referência entre entradas e 
respectivas saídas. 
 
4.a.1.3 Resumo de Soma de Horas – Será exibido ao final da listagem de marcações o 
tempo total trabalhado e o tempo que deveria ser trabalhado para uma análise bruta, pois 
o detalhamento poderá mostrar em separado as diferentes formas de cálculo de horas 
extras. 
 
4.a.1.4 Apresentações de Justificativas – Passa a detectar e exibir cálculos baseado na 
consulta de apresentações de justificativas lançadas pelos usuários. Dias com 
apresentações em que o tempo total é abonado o sistema passa a desconsiderar como 
falta. Apresentações de advertências também serão exibidas ao final do relatório, quando 
for o caso. Recomendamos que esta função esteja sempre habilitada. 
 
4.a.1.5 Tolerância Diária – Com esta opção habilitada será calculado no relatório, sendo 
exibido em letras roxas, a soma do período, considerando a tolerância total diária 
conforme estipulado nas configurações. Exemplo, se o funcionário trabalha 08:00 horas 
diárias e trabalhou 08:09, tendo uma tolerância de 10 minutos, o tempo a mais de 9 
minutos deste dia não será contabilizado. Da mesma forma, se o funcionário marcar no 
total de horas 07:51, ou seja, devendo 9 minutos, não será contabilizada como devedoras 
para este dia. Ultrapassando a tolerância a soma diária será contabilizada normalmente. 
Veja abaixo onde definir a tolerância nas configurações: 
 



 
 
    
 
a.2 – Compartilhando o relatório 
 Função Disponível em dispositivos móveis. 
Na tela de emissão do Relatório basta clicar no botão [compartilhar], sendo disponibilizada 
as opções de destino do compartilhando. O arquivo será no formato PDF, portando 
compatível com diversos aplicativos como WhatsApp, envio de e-mail, Skype entre outros.  
 

 
 
a.3 – Selecionando o tipo de Impressão 
 
 Na plataforma para Windows teremos 4 opções de impressão. Vejamos: 

  - Como padrão inicial, ao clicar nessa opção o relatório 
será exibido no navegador de internet padrão do computador, podendo ser utilizado o 



menu impressão do próprio navegador. Esta opção é útil para visualização antes dos 
ajustes ou a qualquer momento. Ao imprimir as páginas são geradas individualmente, 
enquanto ao visualizar são exibidas de forma continua. 
 

- Esta opção solicita uma pasta para que se possa salvar 
individualmente os relatórios no formato PDF, ideal para armazenamento de forma digital 
dos documentos. Vale dizer que nas demais opções também é possível salvar no formato 
PDF, basta que selecione nas impressoras do Windows esta opção. 
 

 - Clicando neste botão os relatórios são colocados 
individualmente já na fila de impressão da impressora padrão configurada no Windows. É a 
forma mais prática quando se tem uma rotina de impressão. 
 

 - Uma vez habilita a opção de selecionar impressoras, 
este botão estará disponível em substituição do botão anteriormente mencionado, 
permitindo ao usuário selecionar o destino da impressão, individual dos relatórios. Veja 
abaixo como habilitar a seleção de impressoras. 
 

 
 
Nota: Cada opção de impressão utiliza padrões distintos de espaçamento e fontes, fazendo 
com que se encaixe com diversos modelos e padrões de impressoras. Vale conferir qual 
melhor atende ao equipamento utilizado, bem como estrutura de rede e impressão local.  
 
a.4 – Entendendo o Relatório 

 

 

(b) Relatório de Dados de Funcionários 



 

b.1  Relatório contendo a Jornada de Trabalho Mensal do Funcionário: 

  

Habilitando a função acima teremos o resultado em arquivo HTML, conforme imagem ao lado. 

 

(c) Relatório de Funcionários Noturnos 
 

 
 
 

5 – FUNÇÕES ESPECIAIS 
 

(a) Ponto em Tempo Real; 

Função existente em todas as plataformas, permite que seja visto, de forma rápida, as marcações 
do dia na empresa, podendo assim identificar se o quadro de funcionários está completo, entre 
atrasos e retornos de almoço. De onde estiver com conexão de internet poderá saber em tempo 
real o andamento no local de trabalho. 

 

(b) Marcações em Geral por Período para funcionários ativos; 

 



 

A função deste relatório é exibir a marcação de ponto de todos os funcionários, podendo ser 
filtrado por empresa, no período desejado. Diferentes cores indicam presença com marcações 
completas (verde), dia em falta (vermelho) e marcações incompletas (amarelo), conforme tela 
abaixo: 

 



 

(c) Intervalos Pré-Assinalados; 

Função Disponível na Plataforma Windows.  

 

Esta função desobriga o funcionário a efetuar a marcação de intervalos, sendo exibidos e 
calculados os horários gravados. Como poderá notar não será possível escolher o funcionário nesta 
tela, sendo necessário escolher individualmente qual ou quais funcionários são atribuídos os 
intervalos pré-assinalados. 

 

Para escolher o intervalo que o funcionário tem direito, basta, após o cadastro feito acima, acessar 
o cadastro do funcionário na aba “Pré-assinalado”, conforme imagem abaixo: 

 



Importante: Uma vez selecionado o intervalo pré-assinalado o funcionário não deverá realizar as 
marcações de intervalo de turno, caso contrário teremos uma confusão de horários nos relatórios 
de marcações. 

(d) Cadastrando Férias, Licenças, Afastamentos entre outros; 

 

Na Janela de cadastro do período de afastamento, seja por férias ou licenças, será possível realizar 
individualmente ou selecionando diversos funcionários ao exibir a listagem de funcionários ativos. 
A opção “Férias Coletivas” permite o acesso ao filtro por setor ou seleção na listagem. 

 

O campo observações não é obrigatório o preenchimento, bastando apenas escolher o 
funcionário, no caso de lançamento individual, e o período nos calendários exibidos. 

Dica: Ao escolher a opção “Outros” a primeira palavra digitada (6 primeiras letras) no 
campo observações será exibida no relatório convencional de ponto. Exemplo: “Maternidade”, 
exibição: “MATERN”, podendo ser usada qualquer palavra, como “INSS”. 

(e) Apresentação de Justificativa – Atestados Médicos e outros 

 
 



O módulo para apresentar justificativa tem 2 principais funções. A primeira é armazenar e 
exibir avisos no relatório convencional de ponto. A segunda é a abonar o dia ou o período 
selecionado para o funcionário. No caso do abono a opção DEVE SER SELECIONADA, caso 
contrário o sistema poderá exibir como falta, ou exibir marcações de forma incompleta, 
quando for o caso.  
 

 
 

Na foto a opção habilitada para abonar os dias. 
 
 

6 – BANCO DE HORAS 
 
 
(a) Opções de inicialização de contagem 

O primeiro passo é buscar o funcionário que deseja iniciar o uso do banco de horas. Feito 
isso, utilize o botão [Alterar data de início] para que possa definir a partir de qual data o 
sistema irá considerar para começar a contagem de horas extras ou devedoras. Caso não 
escolha o sistema irá considerar a data de cadastro do funcionário. 

 

(b) Inserindo evento manualmente 
 
Algumas situações como pagamento de horas extras em folha, inicio de contagem com 
saldo anterior e abonos de horas, exigem que o sistema possua uma forma de inserir 
manualmente estes eventos, sendo possível conforme tela abaixo: 
 



 
 
(c) Realizando a análise de marcações; 

Ao clicar no botão analisar marcações o sistema irá correr toda a base de dados de 
pontos marcados, exibindo em tela os eventos identificados dia a dia, exibindo o saldo 
de horas após calcular o total do período. 

 
 
(d) Entendendo as mensagens de eventos detectados; 

 DADOS INSUFICIENTES (VERIFIQUE A ESCALA MENSAL) - Significa que não foi criada ou não foi 
selecionada a carga horária mensal para o funcionário. Você deverá escolher a carga no cadastro 
do funcionário para que ocorra a contagem de horas. 

SALDO NEGATIVO – HORAS DEVEDORAS (NORMAL) – O funcionário não cumpriu o turno exigido 
para o dia, ou seja, o que faltar da soma diária será considerado hora devedora. 

FALTA (FALTA) – Dia estabelecido na carga horária mensal como turno (CH) a ser trabalhado, 
porém sem marcação de ponto. 

(e) Habilitando a exibição no relatório Convencional. 

Importante frisar que o banco de horas funciona separadamente do relatório principal, 
onde sua contagem se inicia em diferente data do relatório emitido. Desta forma será exibido o 
saldo no período estipulado no banco de horas e não do relatório pois assim se faz a compensação 
de horas extras e devedoras em um período extenso, podendo ser legalmente admitido por até 
1(um) ano. Veja abaixo onde deverá habilitar a exibição: 

 



(f) Tratamento de dias em falta. 

Existem 2 possibilidades ao se tratar falta no banco de horas. Por padrão o sistema irá 
descontar o tempo total a ser trabalhado no dia faltoso. No exemplo abaixo o tempo total que o 
funcionário deveria ter trabalhado são de 08:00 (Oito horas). Vale lembrar que esse tempo é 
definido ao cadastrar o Turno (CH) e seleciona-lo para o período relativo ao período do relatório. A 
expressão exibida será FALTA (FALTA). 

 

 

Por opção da empresa, em comum acordo com seus colaborares, o tempo poderá não ser 
abatido, sendo esta falta descontada em folha de pagamento. Para habilitar essa opção seleciona a 
opção conforme abaixo: (Esta opção também está disponível na guia configurações do ponto 
digital): 

 

 Após habilitada a função, ao analisar o banco de horas, em caso de falta, o tempo NÃO 
SERÁ DESCONTADO do saldo de banco de horas, sendo exibido “FALTA COM TEMPO NÃO 
DESCONTADO (FALTA), conforme imagem abaixo: 

 

Note que o tempo estará zerado (00:00:00) 

Ainda habilitada a função, será possível notar, após clicar no evento do dia faltoso, 
a opção de lançar o tempo a ser trabalhado do dia como COMPENSAÇÃO EM BANCO DE 
HORAS, reduzindo o tempo total que deveria ter sido trabalhado, do saldo total do banco 
de horas.  
 

 



 

 
Como será exibido no relatório convencional: 
 

 
 
 

7 – AJUSTE DE PONTO  

 

As opções de ajuste de ponto serão exibidas conforme tela abaixo: 

 

(a) Adicionando Marcações; 
 

Comum ocorrência, o ajuste se faz necessário principalmente quando o 
funcionário esquecer de marcar ou por qualquer outro motivo que o mesmo não 
tenha o acesso ao equipamento.  



Clicando em [Incluir Marcação] serão apresentadas 4(quatro) caixas, sendo que não se 
faz necessário preencher as 4 caixas. Por padrão o sistema preenche com os horários 
da carga horária (Turno) do dia para o funcionário escolhido. Caixas com horário não 
preenchido são desconsideradas. 
 

 
 
 

(b) Desconsiderando Marcações; 

Marcações em duplicidade, ou marcadas erroneamente podem ser desconsideradas, 
lembrando que a marcação original do funcionário não será excluída e sim deixará de ser 
exibida nos relatórios. Isso garante a segurança e integridade dos dados em caso de 
auditoria interna. Para que a tela que permite desconsiderar seja exibida é necessário ter 
ao menos uma marcação na data escolhida. 

 

 

Escolha a marcação que deseja desconsiderar na listagem, diga o motivo e clique em 
desconsiderar marcação. A opção Digitar Manualmente somente é usada para correção de 
duplicidade não exibida. Dica:  Os Motivos mais comuns podem ser cadastrados na janela de “Sub-
Cadastros” da Plataforma. 

 

 

 



8 – CONFIGURAÇÕES PERSONALISADAS 
(a) Configurações para o Controle de Ponto; 

 
(b) Configurações gerais por estação de trabalho;  

O Ponto Digital para Windows possibilita que cada local instalado tenha sua configuração própria, 
individual. Uma vez ajustadas todas as configurações necessárias para o local escolhido, o usuário 
poderá gravar no servidor online as opções escolhidas, para que possam ser restauradas, como 
cópia idêntica, nas demais máquinas onde deseja as mesmas funcionalidades. 

 

A opção restaurar padrões de fábrica funciona como um “reset”, apenas das configurações, não 
dos dados, que permanecerão seguros na base de dados online. Uma vez acionada a função o 
sistema retorna as configurações básicas da instalação. 

 

(c) Bloqueando múltiplas aberturas na estação; 
Na plataforma Windows, uma situação comum em ocorrer em estações de coleta de ponto 
é a abertura de mais de uma coleta ativa. A princípio o ponto será coletado, porém 
problemas como travamento podem ocorrer. Para prevenir este tipo de situação 
sugerimos que nas estações de coleta seja habilitada a função de bloqueio de novas 
aberturas do sistema. 



 

 

 

9 – INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Manual e Plataformas de Autoria de Victor Almeida Knust Bravo.  Copyright © Carbon System e 
Services 2022. 

 

Atalhos em modo de execução: 

Plataforma Windows: 

JANELA = Tela de senha de acesso do Usuário: 

ATALHO = Tecla F1 (Atualização do Sistema) 

ATALHO = Tecla F4 (Alterna entre as empresas já ativadas na estação) 

ATALHO = Tecla F6 (Restaura os Padrões de Fábrica, removendo os dados de ativação da empresa) 

 

Informações de Copyright ©: 

Sistema Operacional Windows – Marca, logomarca e Desenvolvimento de propriedade da 
Microsoft Corporation USA. Todos os Direitos Reservados. 

Sistema Operacional IOS APPLE – Marca, logomarca e Desenvolvimento de propriedade da 
Apple Inc. Todos os Direitos Reservados. 

Sistema Operacional ANDROID – Marca, logomarca e Desenvolvimento de propriedade da 
Google Inc. Todos os Direitos Reservados. 

 



Informações Legais para controle eletrônico de ponto: 

DECRETO Nº 10.854, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 CAPÍTULO VII do REGISTRO ELETRÔNICO DE 
CONTROLE DE JORNADA. (VERSÃO CERTIFICADA – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/11/2021&jornal=515&pagina
=3 

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/11/2021&jornal=515&pagina
=4 

 

 

 

 

 


