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• Software para controle, cálculos e abonos do cartão de ponto
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Cartão de ponto e 
relatórios gerenciais

Relógio de ponto Computador + 
LdsPonto

Processo completo
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Características técnicas

• Multiusuário com senhas e níveis de acesso;

• Sistema Operacional Windows XP, 7 e 8 (32 ou 64 bits);

• Baixo TCO (total cost of ownership), pois exige pouco dos 

hardwares;

• Possibilidade de customizações na programação do software;

• Suporte técnico com assistência remota;

• Adequado à portaria 1.510 do Ministério do Trabalho.
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• Horas trabalhadas;

• Faltas, atrasos e saídas antecipadas;

• Horas extras separadas por porcentagens;

• Adicional noturno;

• DSR (descanso semanal remunerado);

• Banco de horas

Cálculos efetuados
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• Cadastro de funcionários com foto, dados pessoais e 

profissionais;

• Flexibilidade para criar escalas horárias dos funcionários;

• Agrupamento de dados por setores e departamentos;

• Controle de feriados, férias, folgas e horários ocasionais;

• Diversas regras para atrasos, adicional noturno e horas extras.

Cadastros
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Tela principal

Cadastro de funcionário



7/13

• Importação de marcações no formato AFD (arquivo de frequência 

de dados);

• Integração direta com relógios Trilobit, Proveu e Keypass;

• Importação de dados via FTP (file transfer protocol);

• Efetua backup das importações;

• Permite importações de qualquer período;

• Possibilidade de estudo para integração direta com outras marcas 

de relógio de ponto.

Importação de dados
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• Permite abonos individuais ou coletivos;

• Permite abonos totais ou parciais;

• Autoriza ou não horas extras;

• Inclusão ou descarte manual de marcações;

• Possibilidade de abonos por setores ou departamentos 

através de senha local ou via Web.

Abonos
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Tela de abono
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Tela de abono Web
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• Cartão de Ponto (modelo MTE);

• Absenteísmo;

• Horas extras;

• Gerencial de horas;

• Gráficos;

• Arquivo de exportação para folha de pagamento;

e muito mais...

Relatórios
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www.liondas.com.br

Visite nosso site ou facebook

www.facebook.com/LiondasSistemas


