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Existem diversas soluções para registros de ponto online no mercado atual, onde 

aos poucos as empresas vão se adaptando a tal tecnologia. Esse avanço 

tecnológico aliado ao advento da internet, tem valorizado ainda mais o setor. 

Com o objetivo de facilitar ainda mais a vida dos usuários, foi criado um protótipo 

de um aplicativo com uma maior usabilidade para o registro de pontos, chamado 

“Ponto Map”. O “Ponto Map” foi desenvolvido através da linguagem C# por 

intermédio do .NET framework em conjunto com banco de dados SQL Server e 

linguagem de marcação HTML com folhas de estilos CSS. A fim de atender a 

proposta deste trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas e um 

questionário online para o público alvo. Assim, foi possível identificar os diversos 

tipos de consumidores que o “Ponto Map” pode alcançar, uma vez que desde 

usuários mais familiarizados com sistemas e aplicações informatizadas, até 

aqueles que nunca utilizaram um sistema desse tipo, poderão utilizar de forma 

rápida e fácil, a solução desenvolvida nesse trabalho. 
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There are many software for online registration point in the current market, 

where companies are slowly adapting to such technology. This technological 

advance allied to the advent of the Internet has valued this area even more. With 

the objective of facilitating even more the lives of users, it was created an 

application prototype with greater usability for registration points, called "Ponto 

Map". It has been developed using the C# programming language through the 

.NET framework together with SQL Server database and HTML markup language 

with CSS cascading style sheets. In order to meet the proposal of this paper, 

literature searches were conducted and an online survey was made for the target 

audience. Thus, it was possible to identify the different types of consumers that 

"Ponto Map" can reach, once the system developed in this paper can either be 

used in a quick a easy way by people that are familiar with this kind of software 

or that have never used a system such as this. 
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