Treinamento de Biometria – Parte 2
Agora que já cadastramos os funcionários e suas respectivas biometrias
com sucesso, vamos conhecer as telas de movimento do sistema, aonde o
sistema ficará a maior parte do tempo.
Volte ao “Menu” Principal e escolha a opção “Acesso Manual”

O Acesso a leitura pode ser realizada de forma “manual” , aonde o operador
ou aciona manualmente a leitora, ou “automática”, em que a leitora fica
ligada constantemente.
As Vantagens da manual são a liberação mais rigorosa, sempre com a
presença de um operador, acesso as informações do visitante, como
observações e privações a sua entrada, e também que não exige da
máquina em que está instalado, quando ela é normalmente usada para
várias operações pela recepcionista (word, excel, etc) .
Também pode ser permitida a entrada através de pesquisa pelo “nome” ou
“documento” do funcionário, sem o uso da leitora (controle de acesso sem
leitora)
As vantagens da leitura automática é a total independência do operador, a
leitura é feita constantemente e o sucesso ou falha da operação é dada pela
tela do monitor ao funcionário , e também da emissão de “som”
característico do sucesso da operação (o micro deve ter caixas de som
instalada)

Na tela que se abre, clique no botão da “mão” para acionar a leitora ou a
tecla de atalho “F2”.

Ao aparecer a imagem e luz da leitora acender , coloque o indicador e
aguarde a leitura.

Ao aparecer o funcionário, confirme a foto e clique no botão indicado
“Avançar”. Se não conseguir realizar a leitura corretamente, tente
novamente, ou com o polegar. Em caso de dificuldade, verifique se a leitora

está com o scanner limpo (use uma flanela delicadamente) .

Existe um botão de ajuste da nitidez da imagem da leitora, que pode se
ajustada para que a imagem fica nítida, nem clara demais, nem escura
demais. Quando encontrar o ponto certo , as leituras serão muito rápidas e
sem falhas. Treine um pouco e passe o conhecimento aos funcionários.
Tenha muito cuidado com sua leitora, a superfície é delicada e sujeita a
arranhões (unhas ou outros objetos), isto invalida a garantia de qualquer
fabricantes destes leitores. Puxões no cabo ou quedas, podem danificar
seriamente os aparelhos. Isto é valido também para a câmera de fotos.
Verifique com os fabricantes em caso de dúvida
www.nitgen.com.br (leitora)
www.microsoft.com.br (camera)
Ao encontrar o funcionário e clicar no botão “avançar” o operador verá a
tela de confirmação, com os dados do visitante e suas últimas operações.

Clique em “registrar o acesso”

A tela retorna a tela principal e a operação aparece na lista, como mostrado
abaixo.

A entrada também pode ser dada digitando parte do nome ou algum
documento do visitante, como mostrado abaixo

Esta configuração pode ser alterada, se a empresa “só permitir” entradas
pelo “leitor”
A próxima “batida” do leitor poderá ser uma “saída” , ou uma “saída
intervalo” conforme a configuração vista no “cadastro” do funcionário.
Para um mesmo funcionário, não são permitidas batidas com menos de 1
minuto de intervalo.
Se desejar um relatório rápido das atividades, clique no botão “relatórios”

escolha a opção desejada.

Clique em avançar e escolha a forma de saída

Clique em avançar para uma saída em vídeo

As batidas em sequencia deverão ser
ENTRADA
SAIDA
ENTRADA
SAIDA...
Ou
ENTRADA
SAÍDA-INT
ENTRADA-INT
SAIDA
ENTRADA
SAIDA...
Se necessitar realizar uma configuração no cadastro do funcionário ou
visitante, temos um atalho nesta tela, clicando com o “botão direito” do
mouse na “mão”, ele nos leva a tela de cadastro onde pode ser realizado
ajustes ou mesmo feito novamente a leitura da biometria.

Obs.Localize antes o funcionário pelo nome para usar esta facilidade, como
mostrado abaixo

Para a leitura “automática” acesse a opção do Menu Principal mostrada
abaixo

Neste modo, a leitora fica funcionando constantemente, realizando leituras
a cada período de 4 segundos (este tempo pode ser ajustado em BIO.INI)
A leitura desta tela pode ser interrompida “desmarcando” a opção autoatendimento (balão acima) com o mouse, ou com a tecla ESC (pressione
algumas vezes pois pode demorar alguns segundos para responder em
máquinas mais lentas)
Clicando “duas vezes” na linha de entrada, o recepcionista pode digitar uma
linha de observação no acesso do visitante e que ficará registrado no banco
de dados.

Vamos conhecer agora os relatórios do sistema bio, saia desta tela e acessa
o menu novamente, tópico “relatórios” como mostrado abaixo

Todos os relatórios tem o aspecto da imagem mostrada, com “filtros” para
escolha dos dados a serem mostrados. No exemplo, é selecionado o
“movimento geral” com filtros nas datas selecionadas.
Clique em “avançar” para mais opções.
Na forma de saída do relatório escolha impressora , vídeo , ou arquivo.

Obs.: Algumas opções do BIO mostradas aqui podem não estar disponíveis,
ou novas opções serem apresentadas, pois existem algumas variações de
software e versão, cada uma indicada a um tipo de controle ou empresa.
Fale com o consultor sobre qualquer duvida.
Uso do controle de Acesso para Cartão de Ponto
Conforme a Legislação brasileira, uma nova portaria foi instituída em 2010
impedindo a utilização destes softwares e leitoras para controle de “Cartão
de Ponto”, e exigindo um “novo” tipo de equipamento para a função que
entre outras características possuem bateria, impressora interna e memória
flash para 10 anos de uso. Isto encarece várias vezes um equipamento para
este fim, inclusive para empresas de todos os portes.

O Software do BIO já possuía antes da nova legislação as opções de “cartão
de ponto” e se presentes nesta sua versão devem ser utilizadas somente
para efeito didático ou uso interno não oficial. A nova legislação informa a
possibilidade de multas em uma fiscalização do trabalho com o uso de
outras máquinas para cartão de ponto que não estas específicas.
Antes de utilizar o modelo cartão de ponto, o operador deve utilizar a opção
“processar mês” que realizar os cálculos no formato necessário.

Escolha as datas desejadas e clique no botão processar, aguardando o
resultado da operação. Isto pode demorar alguns segundos.
Agora escolha a opção Cartão de Ponto.
Localize o funcionário desejado e veja a distribuição de suas entradas e
saídas.

Neste opção o BIO calcula as movimentações em relação aos horários
definidos daquele funcionário, e mostra suas inconsistências, como faltas e
atrasos.

Clicando “duas vezes” em um dia específico o BIO leva a tela de abonos e
justificativas , aonde o chefe de pessoal pode realizar ajustes e abonos
aquele funcionário, bem como lançar uma folga.

Clicando o Botão “imprimir” é impresso o cartão de ponto

O operador também tem a possibilidade imprimir vários funcionários,
desmarcando a opção mostrada.

Intervenções nos registros
Se for necessário, é possível interagir com os registros gravados, na opção
“Manutenção de Acesso”, mostrada abaixo.
Deve ser utilizada uma senha “master” informada no momento da
instalação pelo programador. Após digitar a senha o operador tem acesso
aos registros, podendo corrigir batidas incorretas, em duplicidade ou outros
eventos que podem acontecer no uso diário da ferramenta.

O campo de pesquisa ajuda a localizar o registro desejado
O botão “deletar” apaga o registro para um nova batida correta

Existem opções para “suporte e configuração” do seu sistema BIO que não
necessitam serem utilizadas, salvo uma intervenção do suporte ou ajuste do
sistema, e deve ser realizada junto com a orientação do vendedor/consultor
do seu sistema.

Se não possuir conhecimento na área não é recomendado a mudança ou
utilização do tópico “Manutenção”

Conclusão
Acreditamos que com este treinamento a sua empresa esteja apta em
pouco tempo a utilizar a ferramenta no dia a dia com extrema facilidade,
trazendo mais segurança e controle ao seu estabelecimento.
Este é nosso objetivo.
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