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INTRODUÇÃO

Atendendo todas as especificações da portaria 1510 do Ministério do Trabalho e 
emprego, foi desenvolvido o Henry Prisma, utilizando tecnologias de ponta o Prisma é 
um equipamento completamente moldável e seguro a todas as necessidades.

De fácil instalação e configuração, não necessita de aplicativos externos, o equipamento 
possui um software embarcado que permite a configuração rápida, podendo ser 
acessado por navegadores de internet em qualquer sistema operacional.

Henry Equipamentos e Sistemas Ltda.
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1. CONHECENDO O EQUIPAMENTO

1.1. Aspectos gerais do Prisma

1.2. Meios de identificação do trabalhador

O Prisma possui uma interface dotada de 3 meios de identificação do trabalhador, sendo 
eles:

* Um leitor biométrico com quatro capacidades de armazenamento de digitais, padrão 
de 1900 digitais ou opcionais de: 300, 9500, e 15000 digitais, podendo ter até 10 digitais 
para uma única matrícula.

Teclado
Leitor de
Códigos de Barra

Leitor
Biométrico

Impressora
Térmica

Porta
Fiscal

Display 
Alfa numérico
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Durante o cadastro de colaboradores é possível selecionar se a pessoa terá ou não que 
fazer uma autenticação biométrica através da opção VERIFICAR DIGITAL. Ao incluir ou 
excluir uma matrícula é criado na MRP mais um evento de alteração documentando a 
alteração dos dados biométricos das pessoas.

* Um leitor de código de barras que lê os cartões no padrão 3 e 9, 2 e 5 e 2 e 5 
intercalados.

* Um teclado numérico.

1.3. Capacidade de armazenamento na MRP

O Prisma dispõe de uma capacidade para armazenar 6.000.000 (seis milhões) de 
registros na MRP. Quando a MRP estiver cheia o Prisma exibirá uma mensagem visual 
precedido de um aviso sonoro notificando que a memória está cheia.
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1.4. Capacidade de gerenciamento de usuários

O Prisma possui uma capacidade de gerenciar até 50.000 usuários, armazenando 
matrículas, PIS e nome do funcionário.

1.5. Arquivo Fonte de dados (AFD)

O Prisma possui uma porta usb fiscal para armazenar em dispositivo externo as 
informações e configurações realizadas no equipamento.

1.6. Sistema de Proteção - Bloqueio

O Prisma possui um sistema de proteção, o qual será acionado quando o REP for violado. 
Este sistema irá bloquear todas as tarefas do equipamento, impedindo a utilização 
do REP (apenas a retirada da AFD pode ser feita com o equipamento bloqueado), não 
sendo possível a gravação de novos eventos.

Quando, por motivo de violação ou falta de energia, o RTC for desligado, este assumirá 
a data 01/01/2000 - 00:00.
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