
ASASYS INFORMÁTICA 

GUIA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CTRL HORÁRIO 

 
A. PREPARATIVO CONTROLE DE HORARIO 

 
Antes de fazer a instalação e configuração do Controle de Horário, é necessário que previamente seja preparado o 
ambiente do cliente no gestor. Segue passo a passo com os cadastros necessários ao seu funcionamento. 
 
CADASTROS NO GESTOR: 

1. Checar se filial esta cadastrada: Gerencial> Unidade de Negócio> Cadastro 
Esse cadastro é feito pelo financeiro, assim que é cadastrado automaticamente aparece no Gestor (ele é 
importado da Gestão ASAnet do cliente), Antes de ir para a loja e efetuar a instalação do Controle de 
Horário, é necessário que seja verificado se a filial esta cadastrada clicando em Pesquisa Avançada. 
Caso não esteja cadastrado clique no botão Novo e efetue o cadastro. Apenas filiais previamente 
cadastradas pelo financeiro podem ser cadastrada, você vai notar que o campo CNPJ já mostra uma 
lista com os números disponíveis para cadastro.  

 
2. Cadastrar Cargo de Funcionário: Gestão> Cadastro> RH> Cargo 

Cadastro auxiliar necessário quando for preciso cadastrar os funcionários da loja. 
 
3. Cadastrar Tipo de Afastamento: Gestão> Cadastro> RH> Tipo de Afastamento 

Cadastro auxiliar necessário quando for preciso cadastrar os funcionários da loja. 
 
4. Cadastrar Escala de Horário: Gestão> Cadastro> RH> Horário 

Nesta opção devemos cadastrar as faixas de horário diária da loja. Deve-se efetuar o cadastro dos dias 
de funcionamento assim como cadastrar os horários de entrada, saída almoço, retorno almoço e saída. 
Não esquecer os dias de descanso, sábados, domingos ou feriados. 

 
5. Cadastrar Escala de Folga: Gestão> Cadastro> RH> Escala de Folga 

Indo nesta opção crie uma escala de folga, mesmo que ela não seja fixa é importante cadastra-la pois o 
cadastro de funcionário vai pedir esta escala. Esta escala pode ser configurada semanalmente de 
acordo com a escala de folga desejada pelo cliente e ser editada de acordo com o dia a dia do cliente. 

 
6. Cadastrar Justificativa do Controle de Horário: Gestão> Cadastro> RH> Justificativa do Controle de Horário  

Nesta opção devem-se cadastrar justificativas para ausência do funcionário: doença, exames de rotina, 
dispensa dada pelo gerente e etc. 

 
7. Cadastrar Funcionários: Gestão> Cadastro> RH> Funcionário 

É nesta opção que cadastramos os funcionários no Gestor, somente os funcionários já cadastrados no 
ASAnet vão poder ser cadastrados nesta opção. Digite o código do funcionário no campo número da 
ficha e o sistema fará uma busca pelo funcionário na gestão encontrando a matricula ele puxa as 
informações cadastradas ai fica a cargo do funcionário que efetua o cadastro no gestor preencher o 
restantes das informações obrigatórias ao funcionamento do Controle de Horário. 

 
8. Cadastrar Gerente de Ponto: Gerencial> Usuário> Cadastro 

Nesta opção cadastramos o responsável pela abertura do Controle de Horário, este gerente é que faz a 
abertura do funcionamento do sistema de controle. Quando cadastrar este funcionário coloque o 
Departamento como Ponto, e Função Supervisor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GESTOR SERVIDOR LOJA

 
1. Fazer o download do instalador do Gestor Servidor Loja baixando do Seguinte Link:
http://mssql.asasys.com.br/gerenciadorloja/ServerLoja/Teste/publish.htm
 
2. Execute o instalador abrindo o arquivo setup.exe. 
no botão Instalar. 

 
3. Aguarde enquanto o programa de instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala
sistema. 

 
4. Se após a instalação aparecer a tela abaixo clique em sim 

 
e depois confirme. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Quando aparecer a tela abaixo clique em sim 

 

GESTOR SERVIDOR LOJA 

1. Fazer o download do instalador do Gestor Servidor Loja baixando do Seguinte Link:
http://mssql.asasys.com.br/gerenciadorloja/ServerLoja/Teste/publish.htm 

2. Execute o instalador abrindo o arquivo setup.exe. Aguarde a comunicação inicial que é feita e na 

 

instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala

 

aparecer a tela abaixo clique em sim  

 

 

cer a tela abaixo clique em sim e aguarde o final da instalação do banco de dados.

 

1. Fazer o download do instalador do Gestor Servidor Loja baixando do Seguinte Link: 

a comunicação inicial que é feita e na próxima tela clique 

instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala no 

instalação do banco de dados. 



6. Ao aparecer a tela abaixo clique em Continuar.

 
7. Aparecendo a tela abaixo clique em OK

 
8. Vai aparecer a tela abaixo clique em OK

 
9. Identifique a rede e a loja e depois clique em salvar.

 
10. Aguarde que a tela anterior será fechada automaticamente, verifique que na barra de tarefas esta aparecendo o 
ícone de um pequeno computador este é o Servidor Loja que esta em funcionamento de 
efetuarmos algumas configurações. 

 
11. Vai aparecer a tela abaixo, 

 
como você pode ver o gestor não esta em funcionamento
x para fechar a janela do Monitor e a seguir na barra de menu da janela principal do Gestor Servidor clique em 
Configurações vai aparecer o menu abaixo:

6. Ao aparecer a tela abaixo clique em Continuar. 

 

OK 

 

OK para fazer a identificação correta da rede: 

 

ois clique em salvar. 

 

10. Aguarde que a tela anterior será fechada automaticamente, verifique que na barra de tarefas esta aparecendo o 
ícone de um pequeno computador este é o Servidor Loja que esta em funcionamento de 

 

como você pode ver o gestor não esta em funcionamento, pois não possui terminal cadastrado. Para cadastrar clique no 
x para fechar a janela do Monitor e a seguir na barra de menu da janela principal do Gestor Servidor clique em 
Configurações vai aparecer o menu abaixo: 

 

10. Aguarde que a tela anterior será fechada automaticamente, verifique que na barra de tarefas esta aparecendo o 
ícone de um pequeno computador este é o Servidor Loja que esta em funcionamento de dois cliques nele para 

 

não possui terminal cadastrado. Para cadastrar clique no 
x para fechar a janela do Monitor e a seguir na barra de menu da janela principal do Gestor Servidor clique em 



 
Clique em Cadastro Terminais. Na tela de c
lado e escolha LOCALHOST, e em Status clique na setinha e escolha ATIVADO.

Clique no botão Salvar e clique no x da janela Terminais
 
12. Na barra de menu do Gestor Servidor 

 
13. Na janela Monitor clique no botão INICIAR para que o servidor comece a atualizar o banco de dados

 
 
 
Aguarde até que no campo Última Atualização apareça a data e hora que foi atualizado.

 

Clique em Cadastro Terminais. Na tela de cadastro digite o nome do Terminal, em Nome da Rede clique na setinha ao 
lado e escolha LOCALHOST, e em Status clique na setinha e escolha ATIVADO. 

Clique no botão Salvar e clique no x da janela Terminais para fecha-la. 

vá ao menu Monitor e clique em Iniciar. 

 

13. Na janela Monitor clique no botão INICIAR para que o servidor comece a atualizar o banco de dados

Aguarde até que no campo Última Atualização apareça a data e hora que foi atualizado. 

adastro digite o nome do Terminal, em Nome da Rede clique na setinha ao 

 

13. Na janela Monitor clique no botão INICIAR para que o servidor comece a atualizar o banco de dados 

 



 
Clique no botão minimizar do gestor servidor para que seja minimizado para a área de notificação da barra de tarefas.
 
A instalação esta finalizada, na próxima etapa faremos a instalação do Gestor Gerenciador Loja.
 
 

C. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GESTOR GERENCIADOR 

 
1. Fazer o download do instalador do Gestor 
http://mssql.asasys.com.br/gerenciadorloja/ServerLoja/Teste/publish.htm
 
2. Execute o instalador abrindo o arquivo setup.exe. 
no botão Instalar. 
 

 
3. Aguarde enquanto o programa de instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala.

 
 
 
 
 
4. Logo a seguir será aberta a tela do Gestor Gerenciador Loja:

otão minimizar do gestor servidor para que seja minimizado para a área de notificação da barra de tarefas.

A instalação esta finalizada, na próxima etapa faremos a instalação do Gestor Gerenciador Loja.

GESTOR GERENCIADOR LOJA. 

1. Fazer o download do instalador do Gestor Gerenciador Loja baixando do Seguinte Link:  
http://mssql.asasys.com.br/gerenciadorloja/ServerLoja/Teste/publish.htm 

2. Execute o instalador abrindo o arquivo setup.exe. Aguarde a comunicação inicial que é feita e na 

 

3. Aguarde enquanto o programa de instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala.

 

4. Logo a seguir será aberta a tela do Gestor Gerenciador Loja: 

 

otão minimizar do gestor servidor para que seja minimizado para a área de notificação da barra de tarefas. 

A instalação esta finalizada, na próxima etapa faremos a instalação do Gestor Gerenciador Loja. 

baixando do Seguinte Link:  

é feita e na próxima tela clique 

3. Aguarde enquanto o programa de instalação efetua o download dos arquivos necessários a instalação e os instala. 



 
5. Na tela do Gestor Gerenciador Loja clique no botão CTRL HORÁRIO vai aparecer a tela abaixo.

 
Nesta etapa vamos fazer a instalação da biometria clique no botão Download e aguarde o Gestor efetuar o Download do 
Programa de Instalação, 

terminado o download vai aparecer a tela a seguir clique no botão 

do Gestor Gerenciador Loja clique no botão CTRL HORÁRIO vai aparecer a tela abaixo.

Nesta etapa vamos fazer a instalação da biometria clique no botão Download e aguarde o Gestor efetuar o Download do 

parecer a tela a seguir clique no botão OK para dar inicio a instalação.

 

do Gestor Gerenciador Loja clique no botão CTRL HORÁRIO vai aparecer a tela abaixo. 

 

Nesta etapa vamos fazer a instalação da biometria clique no botão Download e aguarde o Gestor efetuar o Download do 

 
para dar inicio a instalação. 



 
Se a tela abaixo aparecer clique em Sim, caso não apareça você verá a tela do Programa de instalação, clique em 
Avançar.  

 
A seguir clique em aceitar os termos de contrato e cl
termo de contrato e clique novamente em avançar.

 
Vai aparecer uma nova tela, clique em avançar. E a seguir a tela com a informação do diretório de instalação, clique em 
avançar. 

Clique em avançar na tela abaixo: 

 

Se a tela abaixo aparecer clique em Sim, caso não apareça você verá a tela do Programa de instalação, clique em 

 

A seguir clique em aceitar os termos de contrato e clique e clique em avançar, esta tela vai aparecer novamente aceite o 
termo de contrato e clique novamente em avançar. 

 

Vai aparecer uma nova tela, clique em avançar. E a seguir a tela com a informação do diretório de instalação, clique em 

 

Se a tela abaixo aparecer clique em Sim, caso não apareça você verá a tela do Programa de instalação, clique em 

 

ique e clique em avançar, esta tela vai aparecer novamente aceite o 

Vai aparecer uma nova tela, clique em avançar. E a seguir a tela com a informação do diretório de instalação, clique em 



 
Finalmente clique em Instalar. 

 
Se aparecer a tela abaixo clique em Sim, vai aparecer 
Repetir, esta tela só vai aparecer se for detectada uma instalação na maquina caso não exista a tela abaixo não vai 
aparecer.  

.
 
 
Se a tela anterior não aparecer a instalação vai apresentar a tela abaixo indicando o progresso d

 
Ao final vai aparecer a tela abaixo confirme para instalar os 
Clique em Sim. 

 

 

Se aparecer a tela abaixo clique em Sim, vai aparecer outra tela falando sobre a existência
Repetir, esta tela só vai aparecer se for detectada uma instalação na maquina caso não exista a tela abaixo não vai 

 

Se a tela anterior não aparecer a instalação vai apresentar a tela abaixo indicando o progresso d

 

Ao final vai aparecer a tela abaixo confirme para instalar os drives necessários ao funcionamento do Leitor Biométrico. 

existência da configuração clique em 
Repetir, esta tela só vai aparecer se for detectada uma instalação na maquina caso não exista a tela abaixo não vai 

 

Se a tela anterior não aparecer a instalação vai apresentar a tela abaixo indicando o progresso da instalação: 

necessários ao funcionamento do Leitor Biométrico. 



 
Vai abri uma nova tela de instalação dos drives

 
Aparece uma tela de advertência informan
estamos na tela do Assistente de Instalação dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clique em avançar e aceite os termo de contrato da próxima tela e clique em avançar novamente. Aparec
instruções de instalação do leitor. Caso o leitor esteja conectado no computador 

drives clique em OK 

 

ndo que a instalação vai apagar os drives do fabricante clique em Sim.
de Instalação dos Drives do leitor. 

 

Clique em avançar e aceite os termo de contrato da próxima tela e clique em avançar novamente. Aparec
instruções de instalação do leitor. Caso o leitor esteja conectado no computador desconecte

 

do que a instalação vai apagar os drives do fabricante clique em Sim. Agora 

Clique em avançar e aceite os termo de contrato da próxima tela e clique em avançar novamente. Aparece uma tela com 
desconecte conforme orientação da 



instalação e depois clique em avançar. Somente após a instalação conecte o leitor. Clique em avançar e finalmente em 
Instalar. 

 
Vai aparecer uma nova tela após a instalação dos arquivos clique em avançar e depois em concluir
 

 
Terminada a instalação o Programa de instalação vai pedir par reiniciar o computador. 
que o Windows tiver reiniciado conecte o Leitor Biométrico, vai aparecer a tela de instalação de hardware do Windows 
clique em avançar, na próxima tela clique em avançar nov
Ao final clique em concluir para finalizar a instalação. O Leitor 

 
 
 
 
6. Vamos dar continuidade a instalação do Gestor Gerenciador Loja. Antes de abrir o Gestor Gerenciador Loja verifique 
se o Gestor Servidor Loja esta em funcionamento na área de notificação do 

instalação e depois clique em avançar. Somente após a instalação conecte o leitor. Clique em avançar e finalmente em 

 

Vai aparecer uma nova tela após a instalação dos arquivos clique em avançar e depois em concluir

 

de instalação vai pedir par reiniciar o computador. Reinicie o computador e depois 
conecte o Leitor Biométrico, vai aparecer a tela de instalação de hardware do Windows 

clique em avançar, na próxima tela clique em avançar novamente e aguarde para que se faça a instalação automática.
Ao final clique em concluir para finalizar a instalação. O Leitor Biométrico esta devidamente instalado. 

 

6. Vamos dar continuidade a instalação do Gestor Gerenciador Loja. Antes de abrir o Gestor Gerenciador Loja verifique 
esta em funcionamento na área de notificação do Windows

instalação e depois clique em avançar. Somente após a instalação conecte o leitor. Clique em avançar e finalmente em 

Vai aparecer uma nova tela após a instalação dos arquivos clique em avançar e depois em concluir 

Reinicie o computador e depois 
conecte o Leitor Biométrico, vai aparecer a tela de instalação de hardware do Windows 

ente e aguarde para que se faça a instalação automática. 
esta devidamente instalado.  

6. Vamos dar continuidade a instalação do Gestor Gerenciador Loja. Antes de abrir o Gestor Gerenciador Loja verifique 
Windows caso não esteja execute o 



programa que esta na área de trabalho dando dois cliques nele. Agora abra o Gestor Gerenciador Loja para dar 
continuidade e clique no CTRL HORÁRIO para darmos prosseguimento
 
7. Verifique se a hora esta correta na tela e confirme em CONFIRMAR.

 
8. Vai aparecer a tela abaixo: 

 
 
 
 
 
9. O programa já esta em funcionamento agora faremos um teste utilizando um usuário cadastrado. Feche a tela de 
controle de horário clicando no x. Clique no x para fechar a tela da atualização de horário e confirme no sim na tela 
abaixo: 

programa que esta na área de trabalho dando dois cliques nele. Agora abra o Gestor Gerenciador Loja para dar 
continuidade e clique no CTRL HORÁRIO para darmos prosseguimento a configuração. 

7. Verifique se a hora esta correta na tela e confirme em CONFIRMAR. 

O programa já esta em funcionamento agora faremos um teste utilizando um usuário cadastrado. Feche a tela de 
clicando no x. Clique no x para fechar a tela da atualização de horário e confirme no sim na tela 

programa que esta na área de trabalho dando dois cliques nele. Agora abra o Gestor Gerenciador Loja para dar 

 

 

O programa já esta em funcionamento agora faremos um teste utilizando um usuário cadastrado. Feche a tela de 
clicando no x. Clique no x para fechar a tela da atualização de horário e confirme no sim na tela 



 
10. Vai abrir a tela do controle de data e hora, veja abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. No menu vá a Cadastro de Funcionário surge a

Vai abrir a tela do controle de data e hora, veja abaixo: 

 

Cadastro de Funcionário surge a tela abaixo, selecione um funcionário para fazer teste.

 

 

tela abaixo, selecione um funcionário para fazer teste. 



 
Repare que na tela acima o funcionário não possui biometria (é importante que antes de cadastrar a biometria se 
cadastre a senha do funcionário), para cadastrar a biometria basta você colocar o po
leitura foi feita. Qualidade é importante para o leitor por isso só salve a biometria quando aparecer qualidade alta abaixo 
da digital. 

 
Quando você clica em salvar o sistema pede para fazer novamente o procedimento 
em OK e coloque o polegar novamente no leitor. Vai aparecer uma mensagem confirmando a gravação da digital. Clique 
em OK e pronto.  
 

 
12. Para testar basta fechar a tela de cadastro de funcionário, clicar na opção contr
digital cadastrada para teste primeiro é necessário
biometria) use a matricula 8888 com a senha 221509 e confirme. Vai aparecer a tela abaixo clique em 

Repare que na tela acima o funcionário não possui biometria (é importante que antes de cadastrar a biometria se 
), para cadastrar a biometria basta você colocar o polegar sobre o leitor e verificar se a 

leitura foi feita. Qualidade é importante para o leitor por isso só salve a biometria quando aparecer qualidade alta abaixo 

 

Quando você clica em salvar o sistema pede para fazer novamente o procedimento para confirmar a biometria, clique 
e coloque o polegar novamente no leitor. Vai aparecer uma mensagem confirmando a gravação da digital. Clique 

Para testar basta fechar a tela de cadastro de funcionário, clicar na opção controle de horário.
necessário liberar o uso com uma senha gerencial, aperte F2 (para entrar sem 

biometria) use a matricula 8888 com a senha 221509 e confirme. Vai aparecer a tela abaixo clique em 

 

Repare que na tela acima o funcionário não possui biometria (é importante que antes de cadastrar a biometria se 
legar sobre o leitor e verificar se a 

leitura foi feita. Qualidade é importante para o leitor por isso só salve a biometria quando aparecer qualidade alta abaixo 

para confirmar a biometria, clique 
e coloque o polegar novamente no leitor. Vai aparecer uma mensagem confirmando a gravação da digital. Clique 

 

ole de horário. Antes de testar a 
liberar o uso com uma senha gerencial, aperte F2 (para entrar sem 

biometria) use a matricula 8888 com a senha 221509 e confirme. Vai aparecer a tela abaixo clique em OK. 



 
13. Após a liberação clique novamente em controle de horário e teste a

Coloque o polegar no leitor, aparecendo 
corretamente.  
 
Pronto terminou a instalação e configuração do CTR HORÁRIO. 
 
Não se esqueça de fazer a exclusão da digital cadastrada para o funcionário teste que foi utilizado

Após a liberação clique novamente em controle de horário e teste a digital cadastrada anteriormente na tela abaixo:

parecendo se a mensagem de Ponto Gravado aparecer 

a instalação e configuração do CTR HORÁRIO.  

fazer a exclusão da digital cadastrada para o funcionário teste que foi utilizado

 

digital cadastrada anteriormente na tela abaixo: 

 
aparecer tudo esta funcionando 

fazer a exclusão da digital cadastrada para o funcionário teste que foi utilizado. 


