
Registo da Assiduidade através do Telemóvel

Existem empresas onde é comum que certos trabalhadores realizem o seu trabalho fora do local 
habitual, por exemplo: visitar clientes. Para estes casos, a MHP desenvolveu uma aplicação que permite 
o registo de ponto através de um dispositivo móvel, com capacidade de geolocalizar o local a partir do 
qual cada picagem foi feita.

O que pode ser medido, pode ser melhorado

01
O gestor deverá ativar previamente o acesso do 
utilizador, permitindo-lhe a possibilidade de  
fazer a picagem através do telemóvel.

02
O utilizador deverá descarregar a app 'Geogestión 
Horaria'. Em seguida, digitalizar o código QR que será 
gerado a partir do seu portal de colaborador, o que lhe 
permitirá vincular  seu dispositivo à sua sessão.

03
Uma vez feito isso, já poderá aceder à aplicação para 
picar o ponto.

Geogestión Horaria

DIGITALIZAR

MARIA DO CÉU SILVA DOS SANTOS

Os conceitos definidos pela empresa serão exibidos para a 
realização da picagem. Em função do que o seu gestor tenha 
habilitado, poderá ser feito através de uma dessas 3 opções:

Registar ponto

É necessário ter os 
dados de 

localização 
ativados em seu 

dispositivo móvel.

O utilizador decide 
se quer ou não 

geolocalizar cada 
picagem feita.

O utilizador regista 
o ponto sem 

geolocalização.

Registar ponto com 
geolocalização

Registar ponto 
com/sem 

geolocalização

Registar ponto sem 
geolocalização
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Este documento é propriedade da MHP Servicios de Control S.L, como resultado do desenvolvimento da sua atividade profissional, cabendo ao proprietário o exercício dos direitos 
de exploração dos mesmos sob qualquer forma, e especialmente os direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação. Todo este material está protegido 

pela legislação da propriedade intelectual e o seu uso indevido pode dar lugar à assunção de responsabilidades.

Este recurso informativo foi originalmente criado para distribuição em Espanha. É de notar que cada uma das partes que compõem o Sistema Integral de Gestão de Horários da 
MHP pode ser adaptada à regulamentação em vigor em Portugal.



Registo do ponto através da geolocalização

O utilizador pode consultar seus próprios registos e ver 
quando fez por geolocalização e quando não o fez.

É possível picar o ponto sem conexão à Internet. Na próxima 
vez que acessar a aplicação e tiver Internet, poderá enviar os 
registos para o servidor através do ícone ‘atualizar'.

Meus Registos

Permite a escolha do modo de notificação, a linguagem e a 
opção de desvincular o dispositivo.

Definições

O que pode ser medido, pode ser melhorado
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