
REP - Relógio de Ponto Miniprint

Dimensões:
<p style="text-align: justify;">
	Altura: 23 cm
	Largura: 15,8 cm
	Profundidade: 9,5 cm

Características Gerais

	 

	Com design inovador e baixo custo, foi projetado para ser compacto e robusto; Disponibiliza 2 portas USB
externas, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP exclusiva para o Auditor-Fiscal do
Trabalho e outra para recolhimento dos registros de ponto; Impressora com tecnologia de termo transferência;
Apresentação frontal do ticket em menos de 2 segundos com durabilidade de 7 anos no papel indicado; Bobina de
papel com 50 metros de comprimento e 57 mm de largura que permite a impressão de 1000 tickets; Memória MRP
protegida por resina, com capacidade de armazenamento para mais de 1,5 milhões de registros de ponto; O
equipamento não permite qualquer alteração na MRP; Sem restrição na marcação do ponto dos usuários conforme
Portaria 1.510/2009-MTE; Capacidade de gerenciamento para até 50 usuários; Disponibiliza o cadastro dos dados
do empregador; Teclado em silicone com 12 teclas; Display de LCD com 2 linhas de 16 caracteres; Permite fazer a
leitura de matrículas entre 4 a 20 dígitos; Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; Disponibiliza a programação do
horário de verão; O equipamento possui calendário perpétuo; Sistema interno de monitoramento do circuito por
Watchdog; Leitor biométrico ótico com 500 dpi de resolução, e capacidade de 100 digitais. Opera em modo de
Identificação ou verificação. Somente para modelos biométricos; Leitores de cartões de código de barras, proximidade
ou mifare, dependendo do modelo.

	 

	Características Operacionais



	 

	Comunicação com o equipamento em TCP-IP 10/100 Mb nativo; Operação de comunicação para programação,
carga de lista ou leitura dos dados da memória interrompe quando o usuário marca o ponto; Registro do ponto através
de cartões, leitor biométrico ou digitação do PIS do funcionário ou matrícula; Possui memória flash para
armazenamento dos dados com o objetivo de reter as informações por um período de 20 anos quando o mesmo for
desligado; Programa-se na memória do equipamento a razão social da empresa, o CPF/CNPJ, a CEI, e o endereço
do empregador; Na memória do equipamento pode-se programar uma lista para até 50 usuários ativos; Sistema
de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação; Apresenta o nome
do funcionário no display, no momento da marcação; As marcações são registradas permanentemente na
memória, permitindo que sejam recuperadas, em caso de perda de dados; Possui bateria interna que mantém a data e
horário por 60 dias na falta de energia elétrica; Os biométricos permitem cadastro de digital no equipamento ou no
software; Opera apenas em modo off-line, conforme Portaria 1.510/2009-MTE; Disponibiliza ao Auditor-Fiscal do
Trabalho uma relação instantânea de marcações de ponto efetuadas nas últimas 24 horas.
	 

	Alimentação
	 

	
		Fonte de alimentação com entrada Full Range (90 a 240 Vac); Freqüência de rede elétrica de (50 a 60 Hz).
	
		Características Ambientais de operação
	
		Temperatura: 5 a 40°C;
	
		Umidade relativa do ar: 10 a 80 % (Sem condensação).

	 

	Características do papel

	 

	
		Largura do papel: 56,5±0,5mm
	
		Diâmetro da bobina (máx): 65mm
	
		Diâmetro interno do tubete: 12mm
	
		Espessura do papel: 0,058 a 0,062mm
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