
PLATAFORMA DE 
MARCAÇÃO DE PONTO

DTFACEUM.COM

Conheça a solução DIMASTEC via App com reconhecimento facial e IA.
Um revolucionário aplicativo que leva mobilidade à marcação
do ponto onde quer que o colaborador esteja.



COMPATÍVEL COM DIVERSOS
DISPOSITIVOS DO MERCADO.

Instalado em celulares ou tablets que utilizam Android
o App DT FACEUM é um relógio de ponto na plataforma digital 
que pode ser um disposivivo �xo ou móvel. Ele utiliza inteligêmcia
arti�cial e integra-se com qualquer sistema ERP do mercado
inclusive o que sua empresa ja estiver utilizando.   

DISPÕE DOS SEGUINTES TIPOS DE MARCAÇÃO:

E TAMBÉM DE FUNCINALIDADES COMO:

CONSULTAR MARCAÇÕES POR 
RECONHECIMENTO FACIAL.



TELAS DO APLICATIVO

TELA INICIAL MARCAÇÃO COM 
CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA

MENSAGEM DE AVISO PARA
RETORNO DE REFEIÇÃO. HISTÓRICO DE MARCAÇÕES PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS



HOME OFFICE

COM O DT FACEUM OS COLABORADORES
QUE ESTÃO HOME OFFICE TEM A POSSIBILIDADE 
DE ACESSAR O PORTAL WEB E REALIZAR 
A MARCAÇÃO DO PONTO.

O home office vem se popularizando no Brasil
cada vez mais nos últimos anos. 
Acompanhar a jornadas dos seus colaborados 
que estão em home office se tornou um grande 
desafio para as empresa. 



NOSSOS RECURSOS

Marcação
O�ine

Geolocalização
das Marcações

Arquivo AFD
Envio de
Alertas

Coletor
Bluetooth

Portal Web
Administrativo

Relatórios e
Consultas

Online

Comprovante 
Eletrônico

Integração com
Qualquer ERP

Inteligência 
Arti�cial

Sincronização
Automática

Cadastramento
em Campo

Prova de Vida
sem Necessidade

de Movimento.

Marcação de
Ponto Noturna

Mensagem
de Aviso

Diário de Bordo Controle
de Eventos

Marcação Web
(desktop/notebook)

Cerca Virtual



Envio de
Alertas



CONHEÇA ALGUMAS TELAS DO PORTAL 
WEB PARA GERENCIAMENTO E RELATÓRIOS.

DE BORDO
DIÁRIO

CONTROLE DE EVENTOS



TELA DE DASHBOARDS

O sistema tras em sua tela inicial
um painel de dashboards com diversas
informações gerenciais, como: 
- Cadastros incompletos
- Registros bloqueados
- Status dos dispositivos
- Registros inconsistentes
- Percentual de absenteísmo do dia
- Performance dos dispositivos.



RELATÓRIO AFD

O sistema gera o arquivo AFD que é
compatível com diversos sistemas 
de gestão de ponto do mercado.

Também tem a possíbilidade gerar um
arquivo con�gurável no layout que
seu sistema precisar. 

Integra com todos softwares do mercado,
através de API para consulta das informações.  



RELATÓRIO DE MARCAÇÕES

Relatório para consulta de marcações
efetuadas com diversas possibilidades
de �ltros, como: por pessoa, time, 
dispositivos e estrutura organizacional.

Permite visualizar o local exato 
onde ocorreu a marcação
(Geolocalização)



COMPROVANTE ELETRÔNICO

Através do nosso portal web,
os colaboradores conseguem acessar
e consultar suas marcações.

Eles também tem a possibilidade
de receber por e-mail nos padrões PDF
ou em excell. 



ALGUNS DIFERENCIAIS
MARCAÇÃO OFFLINE
Com o DT Faceum você pode registrar o ponto de seu colaborador com dispositivo fixo ou
móvel onde ele estiver com ou sem sinal. 

EVENTOS

Em nossa plataforma é possível cadastrar diversos eventos, aonde o colaborador poderá
realizar a confirmação de presença através do reconhecimento facial com relatórios para
a conferência.

PROVA DE VIDA

Desenvolvemos uma tecnologia que evita fraudes nas marcações,
pois ela identifica se o que está sendo apresentado é uma foto ou vídeo sem a necessidade
do colaborador realizar movimentos como mexer a cabeça e piscar os olhos. 



DT FACEUM É A PLATAFORMA DE MARCAÇÃO DE PONTO
MAIS TECNOLÓGICA DO MERCADO!
Ficou interessado em conhecer nossa solução, 
solicite a um de nossos consultores um período de teste,
para ter uma experiência com nosso produto.

Para mais informações acesse: www.dtfaceum.com

16 98215-0055




