
Seu melhor e mais completo sistema  
REP-P para registro e gestão de pontos

APRESENTAÇÃO



O MobPonto é um sistema para gerenciamento de folha de ponto, 
horários, localização e produção dos colaboradores. O funcionário 

pode registrar seu ponto através de um dispositivo móvel, de nosso 
software para computador ou pelo navegador. 

Os pontos são enviados para o painel 
gestor acessado através de nosso  

site: www.mobponto.com.br,  
onde será realizada toda a gestão 

das folhas e acompanhamento 
das marcações, em tempo real.  

O gestor terá acesso ao exato 
local onde foi realizado cada 

ponto, visualização da foto do 
colaborador no momento do 

registro e a uma enorme gama de 
relatórios e funcionalidades.

O Sistema



PLATAFORMAS  
DE REGISTRO 
• Dispositivo  
   móvel Android 
• Computador  
   (software)
• Registro direto  
   no site

PAINEL ADMINISTRATIVO 
Gerenciamento das folhas, personalizações,  
configurações, exportação de relatórios, etc

O PONTO REGISTRADO É ENVIADO PARA A  
FOLHA DO FUNCIONÁRIO NO PAINEL GESTOR

GEOLOCALIZAÇÃO 
Acompanhe no mapa 

as localizações de  
cada registro

FOTO 
Solicitação  

de foto do  
colaborador 

no registro

O Sistema



Relatórios de folhas de ponto, banco de horas, locais, faltas, 
justificativas, GPS, estatísticas, diário, agora, etc.

Personalize o número de pontos/dia, escala, turno, período da folha, 
modo de registro, logomarca, etc.

Realize correções ou inserções de pontos não registrados.

Visualize a exata localização do ponto.

Solicitação de foto para cada registro. 

Cadastre diferentes locais e tenha  
relatórios de horas específicos para  
cada local cadastrado. 

Receba e-mails em horários pré-definidos com 
informações dos últimos registros e  
pontos faltantes.

Download da folha em PDF, Excel, AFD e AEJ.

Integração com outros sistemas. 

Crachás para identificação do funcionário por QR Code.

Funcionalidades



Legalidade

O MobPonto enquadra-se como “Registrador Eletrônico  
de Ponto via Programa REP-P”  

regido pela portaria MTP 671/2021 

A íntegra da portaria encontra-se  
neste endereço

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-359094139


Como iniciar

Cadastre-se no www.mobponto.com.br  
(30 dias de gratuidade, não há taxa de adesão e multa por cancelamento)

Com o login e senha criados, acesse o painel gestor,  
cadastre os funcionários e personalize suas preferências.

Baixe o aplicativo ou software para o dispositivo onde será 
registrado o ponto. Plataformas para registros:

Dispositivos Android: No aparelho do funcionário deve-se  
instalar nosso aplicativo, disponível no Google Play

Computador: Instalar no computador o nosso software disponível 
na aba Documentos > Downloads do painel gestor

Site/Dispositivos iOS: O colaborador acessa nosso site e faz o 
login no painel específico de funcionário onde poderá registrar 
o ponto. A captura da localização e foto poderá ser realizada 
normalmente neste modelo. O gestor poderá configurar se deseja 
ou não dar permissão para o registro de ponto pelo site.
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http://www.mobponto.com.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mobtech.mobponto.novo


Condições comerciais

Orçamentos para diferentes números de acessos podem ser feitos 
no www.mobponto.com.br / Campo 1: Número de funcionários 

30 dias de avaliação oferecidos de  
forma gratuita, sem compromisso.

www.mobponto.com.br


Suporte técnico

Oferecemos suporte técnico de segunda a sexta-feira,  
de 9h as 12h e 13h as 18h, pelos seguintes  

canais de comunicação:

Estamos sempre à disposição  
para auxiliá-los ! Obrigado !

W W W .M O B P O N TO . C O M . B R

31 4042 0803                 

 
        contato@mobtechsolucoes.com.br

    suporte.mobtech

contato@mobtechsolucoes.com.br

