
 Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso Webinar 

 P:  Para atender a portaria 671, a totvs fará alguma atualização no sistema de ponto? 

 R:  Olá Lia, sim o Cleber irá apresentar para vocês as adequações. 

 P:  Bom dia....vamos precisar TROCAR o equipamento de ponto da portaria 1510 por outro da portaria 
 671 ? 

 R:  Bom dia, Kathya não será necessário mudar o equipamento ele pode ser utilizado se possuir certificado da portaria 
 1510, mas será necessário que o programa de tratamento atenda às exigências da portaria 671. 

 P:  Uma dúvida: É possível utilizarmos apenas o Registro  de Ponto do Meu RH, uma vez que este faz a 
 comunicação direta no sistema, não havendo mais necessidade de um programa para importar as 
 marcações no sistema? Gostaria de entender esse detalhe. 

 R:  Olá Lia, tudo bem? Sim, é possível utilizá-lo. O produto Meu Rh possui integração com nosso produto Datasul e 
 tratativas necessárias que poderão ser realizadas via App tanto pelo Celular quanto via tablet. Para entender mais 
 detalhes sobre o produto acesse o link : 
 https://totvs.store/br/produto/meu-rh.html#:~:text=Descri%C3%A7%C3%A3o&text=O%20app%20Meu%20RH%20 
 %C3%A9,na%20%C3%A1rea%20de%20Recursos%20Humanos  . 

 P:  Ok! Esse seria o REP-A? Certo, seguimos conforme  a portaria 671, desde que esteja em acordo 
 coletivo? 

 R:  Sim isso mesmo ;-) 

 P  : As rep's antigos (portaria 1510) deverão se adequar quanto ao PIS/CPF e não mais conter a 
 informação do PIS, ou pode ser feito uma "conversão" do arquivo afd dentro do produtos Totvs para 
 importação dos registros? 

 P:  Ok. obrigada. 

 P  : o TSA será desabilitado? Tenho o equipamento de ponto terceiro onde importo as marcações, terei 
 que substituir? (suricato) 

 P:  grata 

 P:  Bom dia! o que é base TSA? como consigo saber se  é a minha base? 

 R:  Respondida no evento 

https://totvs.store/br/produto/meu-rh.html#:~:text=Descri%C3%A7%C3%A3o&text=O%20app%20Meu%20RH%20%C3%A9,na%20%C3%A1rea%20de%20Recursos%20Humanos
https://totvs.store/br/produto/meu-rh.html#:~:text=Descri%C3%A7%C3%A3o&text=O%20app%20Meu%20RH%20%C3%A9,na%20%C3%A1rea%20de%20Recursos%20Humanos


 P:  Bom dia, o Atestado Tecnico e Termo de Resp. terei que pedir para a empresa que responde pelos 
 equipamentos de ponto?  [NEUSA JORGE]  [NEUSA.JORGE@CORY.COM.BR] [P: 11:07] [R: 11:20] 

 R:  Respondida no evento 

 P:  Mais uma dúvida, mesmo sendo a marcação pelo Meu RH, ainda consigo fazer a impressão desse 
 espelho de ponto? Isso afetará algo no processo, uma vez que utilizo o controle de frequência? 

 R:  Respondida no evento 


