Manual de Configuração do Importador de Registros Ponto de Relógio Diponto para o
Software Ponto Secullum 4

1º Instalar o software de coleta da Diponto.



Visite o site www.diponto.com.br e acesse a seção “Downloads”
2º Configurar o(s) relógio(s) disponível(is) no software “DpColeta”, conforme indicado em
seu menual de operção/configuração.
3º Acessar o software Ponto Secullum 4, e acessar a opção “Configurações Especiais”, pelo
menu “Manutenção”, conforme figura abaixo:

4º Informe a senha “43690”, para acesso à tela de “Configurações Especiais”:

5º Clique no botão “Modelos de Equipamentos”, no canto inferior direito da tela:

6º Clique no botão “Incluir”, no canto superior esquerdo da tela de Modelos de Equipamentos:

7º Preencha os campos conforme imagem abaixo (APENAS os campos grifados):

Marca: DIPONTO
Modelo: DATAREP, MINIREP ou DATASET
Coleta: arquivo “DpColeta.exe” (pode aparecer SEM o .EXE caso o seu
Windows esteja configurado para NÃO exibir extensões de arquivos conhecidos). O arquivo
estará no diretório onde o software “DPFunc” foi instalado. Em geral, o caminho será
“C:\Users\Public\Documents\diponto\DP”, considerando o Sistema Operacional Windows 7,
na versão de 32 bits. Para outras versões, a pasta “Arquivos de Programas” poderá ser
levemente diferente.

8º Clique no item “Configurações do arquivo de coleta”, na área inferior da janela de inclusão
de modelo de equipamento, conforme figura a seguir:

9º Preencha os dados de Configuração do arquivo de coleta de batidas conforme figura a
seguir:

Nome do arquivo: o arquivo de coleta do “DPColeta” ficará dentro da pasta
“Meus Documentos” do usuário ativo, na subpasta “Diponto\DP\Coleta”. Caso não tenha
sido realizada nenhuma coleta ainda, a pasta não existirá. Basta selecionar a pasta “Meus
Documentos” e preencher o restante do caminho manualmente.
No caso de uso do equipamento DATAREP, selecione como identificador o número de
PIS/PASEP. Do contrário, caso o equipamento seja um DATASET, selecione o identificador de

crachá/matrícula, que já vem pré-selecionado. E, a marcação no arquivo inicia na
posição “24” e tem tamanho “11”.
Para o campo “Data”, preencha o início como “11” e tamanho “8”. Adicionalmente,
marque a caixa de seleção para “Configurar formato da data”, e no campo “Formato Data”
que se tornará disponível, preencha com o valor “ddmmaaaa”.
Para o campo “Hora”, preencha o início como “19” e tamanho “4”.
Após o preenchimento das informações, clique no botão “Fechar”, na tela de
configuração de arquivo de coleta, e, em seguida, no botão “Concluir” da tela de modelo
de equipamentos.

Agora basta configurar/cadastrar um equipamento no Secullum e selecionar o modelo
acima configurado para realizar as coletas.

