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Flex Time
Sistema de controle de ponto eletrônico conforme Portarias MTE 1510 e 373

Software  completo  de  controle  e  tratamento  de  ponto  eletrônico  já  adequado  às 

Portarias  MTE  1510  e  373,  padrão  SQL,  nas  versões:  Bronze (para  até  100 

funcionários),  Silver (para  até  250  funcionários),  Platinum (para  até  500 

funcionários)  e  Gold (para  ilimitados  funcionários);  sendo  utilizado  por  diversos 

setores da economia como indústrias, clubes, hospitais , lojas, enfim, aplicações nos 

mais variados segmentos.

O  Flex Time apresenta  grande  variedade  de  relatórios  e  recursos.  Um produto 

altamente flexível o que o torna muito prático e eficaz.

Com Integração Total – Comunicação direta com os principais REP's do mercado.

Hoje muitas empresas utilizam o controle de ponto eletrônico como 

uma valiosa ferramenta de gestão, identificando se o seu grupo de 

trabalho  está  adequado  às  reais  necessidades  da  empresa,  de 

forma a melhorar a eficiência e rentabilidade da organização. O 

controle  de  ponto  eletrônico  dispõe  dos  meios  para  que 

empresários  e  gestores  avaliem  e  planejem,  com  foco  nos 

resultados.

O Flex Time  é mais que um software de controle de ponto, é o 

resultado de mais de 15 anos de know-how, que permite, além do 

controle  atual,  que a empresa possa adequar-se  rapidamente à 

alterações internas futuras e/ou eventuais alterações que o MTE 

possa vir a implementar.

Uma ferramenta que alia segurança – transparência – flexibilidade 

com o melhor custo benefício.
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 Características:

• Painel de Espelho de Ponto (tela única) individual ou por 

grupos;

• Adequado às Portarias 1510 e 373 do MTE;

• Geração de relatórios em PDF, Excel e Word;

• Exportação de dados configurável para o Sistema de Folha 

de Pagamento(txt);

• Controle de horário padrão, revezamento e escala de 

folga;

• Importação do cadastro de funcionários em arquivo texto 

(txt);

• Importação do arquivo AFD (Portarias MTE 1510 e 373);

• Departamentalização;

• Rotina de coleta com hora programada (somente para 

REP's integrados);

• Geração de relatórios e arquivos da Portaria MTE 1510;

• Relatório de inconsistência de ponto;

• Relatório de horas extras;

• Relatório de absenteísmo;

• Banco de horas.
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conheça as vantagens dos serviços oferecidos pela MHF:

- Cliente Premium - Fornecimento Automático de Papel para REP - Crachás, Cordões Personalizados e Acessórios

– Suporte Técnico para Softwares
•Atendimentos Ilimitados (chat, fone e e-mail e acesso 
remoto);
•Atualizações de software;
•Treinamento de usuários em nossa sede;
•Prioridade nos atendimentos/agendamentos;
•Descontos especiais na aquisição de novos equipamentos;
•Isenção da cobrança de horas técnicas em visitas;
•Desconto na taxa de deslocamento.
•Descontos especiais na aquisição de novos equipamentos;
•Isenção da cobrança de horas técnicas em visitas;
•Desconto na taxa de deslocamento.

– Manutenção/Suporte Técnico para REP

•Atendimentos Ilimitados (chat, fone e e-mail);
•Relógio Backup;
•Isenção da Cobrança da Mão de Obra nos consertos;
•Descontos especiais na aquisição de novos equipamentos;
•Prioridade nos atendimentos/agendamentos;
•Isenção da cobrança de horas técnicas em visitas;
•Desconto na taxa de deslocamento.
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