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Características do REP DigiPoint: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação: 100 a 240VAC – 47 a 63Hz;
- Armazenamento dos registros: Memória não volátil inviolável (MRP – Memória de Registro de Ponto; 
  MT – Memória de Trabalho);
- Bobina de papel: até 320m de comprimento, por 57mm de largura e diâmetro máximo de 155mm, 
  garantindo uma autonomia¹ para até 10 mil comprovantes;
- Colaboradores: capacidade para cadastro de até 3000 colaboradores ativos;
- Comunicação: pendrive (USB), rede local (ethernet opcional);
- Consumo: 3 Watts no modo pronto e 20 Watts durante a impressão;
- Dimensões: 249mm(H) x 326mm(L) x 153mm(P);
- Display: gráfico LCD 128 x 64;
- Fechadura: para acesso ao compartimento da bobina e fixação/retirada do equipamento na parede;
- Gabinete: plástico ABS;
- Impressora: sistema de impressão térmico, com vida útil da cabeça de impressão de 50Km, resolução 
  de 8 dots/mm e corte automático de papel por guilhotina;
- Leitor biométrico: sensor óptico OP3KC com capacidade para 3000 digitais, resolução de 500 dpi:
- Leitor de barras: óptico com feixe de luz infravermelho reflexivos, código de barras 2 de 5 intercalado;
- Leitor de proximidade: padrão de dados ABA Track 2 ou Wiegand 26-bits, configuráveis via software 
– Homologado pela Anatel;³
- No-break (opcional): autonomia para marcação de ponto com impressão de até 500 comprovantes¹
  ou 4 horas (modo espera);
- Papel Térmico: garantia de imagem mínima de 5 anos, com temperatura de armazenamento até 35ºC;
- Peso (sem bobina de papel): 1840g;
- Portas USB: conector USB 2.0, tipo A, com duas portas, sendo: porta Dados para coleta de dados 
  e atualização de configurações e porta Fiscal para coleta do AFD;
- Porta Ethernet: compatível com redes 10/100 Mbps, podendo operar com IP fixo ou dinâmico;
- Registros de Ponto: 1,2 milhões de registros, com autonomia para 22 anos (considerando 60 
  colaboradores por relógio);
- Teclado: teclado padrão telefônico, composto por 20 teclas tácteis, sendo 10 teclas com função 
  específica;
- Temperatura de operação: de 0 à 60ºC;
- Umidade de operação: 20% a 85%, sem condensação.
 
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Requisitos: Windows Installer 3.1 (ou superior) e Microsoft.Net Framework 3.5; 
- Usuário do grupo administrador do sistema;
- Sistemas operacionais homologados (32 bits): Windows XP com SP2, Windows 
- Server 2003, Windows Small Business Server 2003, Windows Server 2003 R2, 
- Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7;
- Acompanha software para configuração e coleta dos registros de ponto no 
  equipamento, armazenando-os em arquivo no formato texto;
- Não acompanha software para tratamento de ponto;
- Caso seja utilizado software de terceiros para a configuração do equipamento, 
  certifique-se com o fabricante do mesmo se todos os recursos estão disponíveis;
- Produto beneficiado pela Legislação de Informática.
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- Autonomia para 10 mil comprovantes.

- O sistema de impressão otimizado do DigiPoint 
  garante uma autonomia para até 10 mil comprovantes de marcação de ponto por           
  bobina, com exibição da autonomia no display.

- Alta capacidade de memória
 O DigiPoint permite manter o cadastro de 3 mil colaboradores ativos, alcançando   
 uma autonomia para até 22 anos, considerando 60 colaboradores por relógio.

- Biometria com alta resolução
  Capacidade total para 3 mil digitais, podendo cadastrar até 5 dedos por 
  colaborador. A biometria do DigiPoint opera com alta resolução e velocidade na 
  identificação, com liberação individual para marcação do ponto sem a biometria 
  (teclado, crachá de proximidade ou barras).

- Segurança e agilidade no gerenciamento do REP DigiPoint
  O cadastro de responsáveis do DigiPoint permite definir níveis de acesso  
  diferentes para os gestores do equipamento: Gerenciamento de dados, 
  Gerenciamento de Biometria ou Avançado. 
  Com a digital de acesso rápido o responsável faz o login no REP pela sua 
  biometria, sem a necessidade de digitar a senha ou o CPF.

- Conectividade e acessibilidade
  A comunicação ethernet permite o acesso controlado ao relógio através da rede 
  local ou mesmo pela internet. Já o acesso ao equipamento pelo pendrive, 
  disponível em todos os modelos, garante acessibilidade mesmo em casos de 
  falhas na rede, internet ou cabeamento. O backup da biometria pode ser realizado 
  pela rede local, internet ou pendrive.

- Troca fácil de bobina
  O sistema de abertura do compartimento de papel, permite acesso e visualização
  total da bobina e do impressor, facilitando e agilizando a troca da mesma.

- Sistema antiatolamento de impressão
  O sistema antiatolamento de impressão do DigiPoint, com corte automático 
  do papel por guilhotina e com dispenser para armazenamento de comprovantes, 
  impede a obstrução da saída do impressor, evitando que o REP fique indisponível 
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