SISQUAL – GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA O GESTOR.

O que é o SISQUAL ?
O SISQUAL é um módulo de sistema de solução com foco no planejamento e dimensionamento de escalas
de trabalho.
Com a proposta de obter um planejamento mais dinâmico e humanizado, o SISQUAL auxilia o gestor na
tomada de decisão e se sua operação está de acordo com as demandas requeridas. Além disso, por ser
totalmente integrado, é possível acompanhar em tempo real se as marcações de ponto dos colaboradores
estão corretas conforme escala e até mesmo como está o saldo do banco de horas.
Desta forma, este documento descreve as funcionalidades do sistema com o objetivo de fornecer o passoa-passo para uma utilização eficaz.

Como acessar
Links disponíveis:

•

Intranet GNDI

•

wfm.gndi.com.br

•

https://wfm.gndi.com.br/wfm/install/default.htm

Clicar em Run application e baixar o aplicativo.

Como Logar

Utilizador: nome.sobrenome (de acordo com o e-mail)
Senha: CPF (Necessário após o primeiro acesso alterar a senha em Alterar Password)

Roteiro para planejamento, tratativa e fechamento de ponto
1.

Inserir ciclo e horário do colaborador de acordo com a informação contida no sistema RM. (Lembrando
que após a primeira inserção, o sistema carregará para todos os meses/anos);

2.

Planejar a escala e gravar os planos: inicial, alterado e final;

3.

Acompanhar as marcações de ponto dos colaboradores;
1.

Sugerimos que o ponto dos colaboradores sejam acompanhados diariamente afim de manter os
ajustes e informações atualizadas.

4.

Acompanhar, responder e solucionar às solicitações via portal dos colaboradores (aprovar, reprovar ou
orientar);

5.

Garantir 100% das tratativas dos pontos de acordo com calendário disponibilizado pelo RH – link do
calendário

Atenção: As informações contidas nos espelhos de ponto dos colaboradores serão importadas diretamente
para a folha de pagamento. Sendo assim, a falta de tratativa pelo gestor influenciará nos recebíveis de seus
colaboradores.

Acesso: Escala, Inserir Ciclo e Horário

Acesso – Tela principal
Tela Principal
Abaixo segue a tela principal do sistema. Nessa é possível selecionar as tarefas diárias e acessar o
módulo de gestão e planejamento de escalas:

Acesso – Tarefas Diárias
Tarefas diárias
É composta por um conjunto de atalhos das principais
funcionalidades para gestão:

Empregados: Visualização das informações de
cada colaborador.
Marcações: Visualização de marcações de ponto
por colaborador.
Ausências: Visualização e tratativa de ausências do
colaborador podendo ser por motivo de atrasos
ou faltas.
Tempo extra: Visualização e tratativa de horas a
mais do colaborador podendo ser classificada
como banco de horas autorizado ou não
autorizado.
Processar: Ferramenta para processar dados da
sua base de colaboradores.
Monitor de empregados atrasados: Painel que
exibe quais os colaboradores estão atrasados e
quais devem chegar (de acordo com o horário de
entrada de cada).
Documentos: Lançamento de documentos
referente ausências do colaborador (atestados,
certidão de casamento, certidão de óbito e
outros). Lembrando que de acordo com a política
GNDI situações que o digitalizado não exime a
entrega e validação do original.

Acesso – Cockpit de Operações
Para acessar as escalas de trabalho, selecione no menu o COCKPIT DE OPERAÇÕES.

Acesso – Cockpit de Operações
Após a seleção do cockpit, estará disponível a tela abaixo:
Legenda:
1. Selecione o mês/ano de visualização;
2. Campo de opção para realizar uma busca
especifica de quadro ou matrícula (atenção para
seleção do flag de acordo com a escolha);
3. Relação dos últimos quadros acessados;
4. Quadros disponíveis para visualização e acesso.

Acesso - Escala
Após a seleção do quadro estará disponível a visualização da escala

Acesso – Inserir Ciclo e Horário
Inserir ciclo e horário do colaborador (jornada 5x2, 6x1, 12x36 e outros)
Os ciclos e horários devem ser inseridos de acordo com a informação contida no sistema RM (que deve sempre estar
alinhada com o praticado no cotidiano)
1. Selecione a data de início do período (14/03);
2. Na linha do nome do colaborador, clique com o botão direito do mouse;
3. Selecione a opção ciclo --> alterar ciclo

Lembrete: A opção de
inserir ciclo ao colaborador
ficará disponível até o dia
27/03/2020.

Acesso – Inserir Ciclo e Horário
Inserir ciclo
4. Será exibida a tela Mudança de ciclo;
5. No campo ciclo deve informar a jornada de trabalho do colaborador. Para isto, selecione o botão

Acesso – Inserir Ciclo e Horário
Inserir ciclo
6. Selecione a aba Encontrar;
7. Selecione as opções de acordo com o sinalizado em vermelho na figura abaixo (qualquer, todos e fixar
horário);
8. No campo Pesquisar, informe a escala do colaborador. Exemplo: 5x2, 12x36, 6x1, 5x1 e outros;
9. Após a seleção, clique em Ok.

Acesso – Inserir Ciclo e Horário
Inserir horário do colaborador
1. Selecione o botão

que fica a frente do horário;

2. Informe o horário de trabalho do colaborador na barra
de pesquisa. Exemplo: 08:00-17:48, 07:00-19:00;
3. Selecione o botão Ok;
4. Retornará a tela do item 1 e selecione Ok novamente.

Atenção:
• Os ciclos e horários devem ser inseridos de acordo com a informação contida no sistema RM, que deve sempre estar
alinhada com o praticado no cotidiano;
• Os horários devem ser inseridos sem o acréscimo de horário referente as compensações de ponte feriado.

Plano

Plano
O plano consiste em inserir folgas extras, banco de horas e possíveis ausências para o próximo período de ponto.
Este planejamento é de extrema importância para o controle do gestor e visualização do colaborador.

•

Plano inicial: Deve ser gravado impreterivelmente até o dia 10 de cada mês;

•

Plano alterado: Deve ser gravado se houver alteração no plano inical;

•

Plano final: Deve ser gravado impreterivelmente até o ultimo dia do fechamento, havendo ou não alteração no
plano inicial.

Atenção: Sem a inserção e gravação do plano inicial, o colaborador não terá acesso à escala e a visualização do
ponto.

Planos
Plano Inicial
Após a inserção do ciclo (para as equipes do assistencial será após a inserção do planejamento de escalas) será
necessário gravar o plano inicial, para que os colaboradores visualizem as escalas no portal.
1. Ainda na escala de trabalho, selecione o botão Gravar Plano
2. Na segunda tela selecione o botão

;

;

3. Após o plano gravado deve aparecer a informação Existe Plano inicial
do quadro.

na frente do nome

Planos
Plano Alterado
1. Quando o plano inicial de escala sofrer alterações, o mesmo deve ser gravado como Plano Alterado
2. Na segunda tela selecione o botão
3. Esta ação é necessária para que o colaborador tenha a visualização disponível no portal.

*Sempre verificar o tipo de versão de lista

Planos
Plano Final
1. No final do período de ponto (fechamento), após tratar todas as ocorrências do ponto, o gestor deve gravar o Plano
Final
2. Após salvar, a escala será bloqueada;
3. É obrigatório salvar o plano final mesmo que não haja nenhuma alteração na escala;
4. Na Tela Salvar Lista Versão sempre verificar o tipo de versão da lista, que deve estar como Plano Final;
5. Ainda na tela Salvar Lista Versão, selecione o botão Verificar indicadores. Se houver inconsistências no ponto será
informada na tela;
6. Selecionar o botão Gravar e o gestor deve seguir com as tratativas pendentes se houver.

Configurações de Escalas

Configuração da Escala
Criar/Editar Equipe
Para uma melhor visualização da escala é imprecindível a divisão de colaboradores por equipe.
1. Para realizar esta configuração, selecione a aba Inserir e Criar/Editar Equipe.

Configuração da Escala
Criar/Editar Equipe
2. Em seguida, selecionar o botão Novo e configure as equipes, sabendo que:
• Código de equipe: Pode ser nomeado com números ou letras, porém é recomendado que tenha até 4/5
caracteres. Sempre utilizar letras maiúsculas sem acentos;
• Descrição: Nome da equipe pode ser extenso, porém recomendamos que seja de forma resumida. Sempre
utilizar letras maiúsculas sem acentos;
• Ordem: Neste campo podemos indicar em qual ordem as equipes deverão ser exibidas na escala.
Por exemplo: Supervisores: 1 | Administrativo: 2 | Técnicos: 3;
3.

Após o término selecionar o botão Salvar.

Configuração da Escala
Alterar Colaborador de Equipe
1. Para alterar/inserir os colaboradores na equipe desejada, clique no dia de início da alteração e com o botão direito do
mouse selecione a opção Quadro/Equipa e Alterar de Equipe;
2. Será exibida uma tela de confirmação da mudança. Se a equipe selecionada estiver correta, selecione o botão Ok;
3. Aparecerá uma mensagem de confirmação. Confira e se correto selecione o botão Sim.

Configuração da Escala
Alterar Colaborador de Equipe
4. Visualize a mudança de equipe do colaborador e para que a configuração seja definitiva, selecione o botão Gravar e
Restaurar;
5. A segunda figura é da visão da mudança.

Tratativas do Espelho de Ponto

Tratativa do Espelho de Ponto
Acessando o Espelho de Ponto
Com o Sisqual, o gestor é o responsável pelas tratativas dos pontos de seus colaboradores. Exemplo: ausências, falta de
marcações, atrasos, banco de horas positivo e negativo e outros.
1. Clique com o lado direito do mouse sobre o nome do colaborador e selecione a opção Espelho de Ponto;
2. Será exibida uma janela contendo as marcações

Atenção: Antes de realizar as tratativas, todas as

Legenda das marcações:

marcações deverão estar corretas (marcações pares),
pois desta forma o sistema mostrará apenas as
pendências de ponto.

Preto: Marcação originada do terminal (relógio);
Azul: Marcação inserida manualmente (gestor ou colaborador);
Amarelo: Sugestão de marcação;
Vermelho: Indica que existe marcação ímpar.

Tratativa do Espelho de Ponto
Acessando as ausências do colaborador
Após conferir se todos os registros de marcações estão corretos, o sistema poderá criar uma lista de ausência/falta do
colaborador de acordo com o registro de frequência.
1. Selecione o botão Ausências para verificar as pendências:

Legenda:
Verde: Tolerância. Classificada de forma automática de acordo com regras
sindicais.
Vermelho: Todas as ausências não tratadas classificadas como ÑD = Não
definido. Deve ser classificada como banco de horas ou clicar no campo
OUTROS para que as demais justificativas sejam apresentadas.

Tratativa do Espelho de Ponto
Acessando as ausências do colaborador
2. Tela apresentada ao clicar em Outros

3. Selecione a justificativa e selecione o símbolo [+] para que a
justificativa seja adicionada. Após selecione o botão Sair e grave
a alteração em Gravar.

Tratativa do Espelho de Ponto
Acessando as horas excedentes do colaborador
Após realizar a conferência de todos os registros das marcações, o sistema poderá criar uma lista de horas excedentes
do colaborador, sempre de acordo com o registro do ponto.

Atenção: Em horas excedentes é necessário
selecionar a opção Banco de Horas. Apenas após esta
ação o banco de horas será atualizado para o
colaborador.

Legenda:
Verde: Tolerância. Classificada de forma automática de acordo com regras
sindicais.
Vermelho: Por padrão todas as ausências não tratadas encontram-se no
estado ÑD = Não definido.

Tratativa do Espelho de Ponto
Justificativa de marcações
1. Para visualizar os pedidos de marcações dos colaboradores, selecione o colaborador desejado e clique em espelho de
ponto;
2. Visualização das marcações;
3. Selecione a aba Ver e selecione Pedido de Colaboradores.

Tratativa do Espelho de Ponto
Justificativa de marcações
Simular Pedido – Essa função permite verificar se a justificativa solicitada é valida.
1. Para simular um pedido de marcação, selecione o pedido e selecione o botão Simular Pedidos;
2. O pedido do colaborador pode ser aprovado ou recusado;
3. Para aprovar, selecione o botão Gravar;
4. Para recusar, selecione o botão Recusar Pedidos.

Tratativa do Espelho de Ponto
Justificativa de marcações
Após realizar as ações demonstradas, o sistema gera uma mensagem de confirmação. Insira um comentário na
aprovação/reprovação. Em seguida, selecione o botão Ok.

Tratativa do Espelho de Ponto
Justificativa de ausências
1. Para visualizar as justificativas de ausência dos colaboradores, selecione o colaborador desejado e clique em espelho
de ponto;
2. Selecione a opção Ausência e será gerada uma visualização semelhante a abaixo;
3. Para simular um pedido de ausência, selecione o pedido e selecione o botão Simular Pedidos;
4. Para aprovar, selecione o botão Gravar;
5. Para recusar, selecione o botão Recusar Pedidos.

Tratativa do Espelho de Ponto
Justificativa de horas excedentes
1. Para visualizar as justificativas de horas excedentes dos
colaboradores, selecione o colaborador desejado e
clique em espelho de ponto;
2. Selecione a opção Horas Extras e uma tela
semelhante a imagem abaixo será exibida;
3. Na tela de classificação de horas excedentes está
disponível uma coluna com a justificativa do
colaborador, pois é obrigatório que o colaborador a
realize junto ao portal do colaborador;
• A justificativa não deve impedir de que as horas
sejam contabilizadas para banco de horas, porém
será utilizada como indicador das horas realizadas
com e sem a aprovação do gestor.
4. Após a visualização e se necessário reclassificação,
obrigatório que selecione todas as horas para Banco
de Horas através do flag.

Configuração dos Quadros
Acesso disponível para Gerentes e Diretores

Configuração do Quadro
Árvore Hierárquica – Atribuir Quadro ao Gestor
Para melhor manuseio, neste novo módulo de ponto quem define o gestor responsável por uma quadro de colaboradores
são os Gerentes e Diretores de cada área.
É de extrema importância os quadros estejam atribuídos corretamente para que não impacte no planejamento, tratativas
de ponto e visualização dos colaboradores.
1. No menu principal, no campo de busca, digite a palavra: Arvore;
2. Selecione o botão correspondente a Árvore hierárquica.

Configuração do Quadro – Perfil de Acesso
Árvore Hierárquica - Perfil de Acesso - Atribuir Quadro ao Gestor
1. Selecione o quadro desejado e clique em Ok;
2. No campo Código Colaborador insira a matrícula do gestor que será responsável pelo quadro;
3. Selecione o botão Salvar.

