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MD 0706
1.

APRESENTAÇÃO

O MD 0706 é o novo Registrador Eletrônico de Ponto (REP) da MADIS que atende
as exigências da Portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
aos requisitos da Portaria 595/13, regulamentada pelo INMETRO, que determina
uma série de novos requisitos de segurança aos REPs.
Mais seguro, prático e conectado, o MD 0706 é a solução ideal para empresas de
todos os portes que necessitam controlar a jornada de colaboradores de maneira
precisa, rápida e inteligente.
Comparado ao sistema tradicional, seu Sistema Biométrico proporciona maior
segurança no controle de frequência.
Trata-se, portanto, de um relógio de ponto eletrônico ideal no controle de frequência
de funcionários, pois os registros de entrada, intervalo e saída de seus colaboradores
são realizados com maior confiabilidade, eliminando o risco de fraudes.
O MD 0706 é um relógio de ponto eletrônico utilizado exclusivamente para o registro
e emissão do comprovante de ponto referente a entrada e saída dos locais de
trabalho de seus colaboradores (conforme portaria 595/13 INMETRO).
O código do crachá ou número de PIS é registrado e armazenado na memória interna
do relógio para que possa, posteriormente, ser recolhido através da comunicação
TCP/IP, WiFi utilizando um microcomputador ou via Pen drive.
Para os registros efetuados através de crachás, será sempre armazenado na
memória do relógio o número do PIS vinculado ao cartão.

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

REQUISITOS
Conexão à internet;
Endereço IP válido;
Porta TCP 80 liberada;
Acesso liberado a URL no firewall e antivírus; http://equipamentos.mdcomune.com.br
Empresa Cadastrada no MD Comune;
Relógio cadastrado no MD Comune com número de série;
Será necessário o uso de um Pendrive para fazer a configuração. O mesmo deverá estar
formatado em FAT32

As informações referentes à conexão, IP, liberação de porta, firewall e antivírus deverão ser
verificados juntamente à área de TI da empresa. A MADIS não faz configuração de rede no
ambiente do cliente.
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3.

CADASTRO DA EMPRESA – MD COMUNE

Para a utilização do MD REP comunicando diretamente na Nuvem é necessário que a
empresa esteja devidamente cadastrada no MD Comune.
Para clientes que acabaram de adquirir o relógio e ainda não possuem o login e senha para
acesso ao MD Comune deverá ser solicitado através do e-mail: mdcomune@madis.com.br,
informando o número da Nota Fiscal e o CNPJ da empresa.
De posse das informações de login e senha, basta acessar ao site www.mdcomune.com.br e
logar com os dados recebidos.

4.

CONFIGURAÇÕES DO RELÓGIO

Após acessar ao MD Comune, siga os seguintes passos:
Ø Clique em Definições e em Seguida clique em Relógios;
Ø Clique em Configurações Relógio;
Ø Com o mouse posicionado sobre a opção “MD 0706 com leitura via teclado”, clique em
Alterar.
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Ø Serão apresentadas algumas abas de configuração. As abas Geral, Tipo Leitura e
Impressora e Conexão Usuário, NÃO precisam ser alteradas.
Ø Clique na aba Dados do Empregador e insira dos dados da empresa que deverão sair no
comprovante de ponto.
Ø Informe a Razão Social e o Endereço da empresa que será impresso no Comprovante de
ponto.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Após adicionar ou alterar a configuração, é necessário cadastrar um relógio.
Para isso clique em DEFINIÇÕES > RELÓGIOS > RELÓGIOS.
Clique em Adicionar
Preencha as informações corretamente para a inclusão do relógio, conforme abaixo:
Código: Informe um código que irá identificar o equipamento, pode ser um número
sequencial iniciando pelo 1
Descrição: Informe um “nome” para o relógio que facilite a identificação
Modelo: Selecione a opção MD 0706
GSM: Somente selecione esta opção se o seu equipamento for comunicar através de
modem GSM
Configurações Equipamentos: Selecione a opção “MD 0706 com leitura via teclado”.
Endereço IP: Informe o endereço IP do equipamento.
Versão do Firmware: Informar o valor 02.00.0002
Número de Fabricação: Informar o número de série do relógio. O mesmo encontra-se
na placa de identificação na frente do relógio com 17 dígitos.
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Ø Número de Fabricação: Informar o número de série do relógio. O mesmo encontra-se
na placa de identificação na frente do relógio com 17 dígitos.
Ø Fuso Horário: Selecionar o fuso horário da região onde o equipamento será utilizado
Ø Horário de Verão: Se quiser deixar o equipamento configurado para alterar o horário
de verão automaticamente, habilitar esta opção e informar as datas de início e fim do
Horário de Verão. Após a configuração é necessário enviá-la ao relógio.
Ø Desativar Comunicação: Só habilitar esta opção caso queira que o equipamento não
comunique com o MD Comune.
Ø Chave RSA: A Chave RSA é a chave de criptografia do equipamento exigida pelo Inmetro através da
Portaria 595. É necessário pegar esta informação no equipamento através de um pendrive. Para isso
siga os passos abaixo:

•

Conecte o pendrive na porta USB indicada ao lado

•

No teclado do relógio digite (F1▲) + 45 + ( E )

•

Aguarde até aparecer a mensagem: “Oper.
Finalizada”.

•

Retire o pendrive do Relógio e conecte no
Computador.

Ø Chave RSA: No pendrive será criado um arquivo chamado CHAVE acompanhado do
número de série. Exemplo: CHAVE00003004820002129. Abra o arquivo e será exibido um
código que será a chave de criptografia do equipamento. Selecione o código, com exceção
da última linha, conforme abaixo:
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Copie este código e cole na área de Chave RSA do MD Comune

Ø Expoente RSA: Preencher com número presente na última linha do arquivo da Chave RSA:

Ø CPF: Informar o CPF da pessoa que ficará responsável pelo equipamento. Qualquer
alteração que for realizada no relógio ficará registrada neste CPF para fins de fiscalização.
Ø Log de Monitoração: Habilitar esta função. Através deste log é possível verificar todos os
status de envio e coleta de informações do relógio.
Ø Tipo de Digital: Informar qual o tipo de digital presente no equipamento. Verificar
conforme leitores abaixo:

SAGEM
Após realizar as configurações, clique em Salvar.

5.

CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO

SECUKEY
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Após a configuração no MD Comune é necessário configurar o equipamento para comunicar
com o sistema. A forma como será configurado o equipamento vai depender de como irá
comunicar via rede direto ou via wi-fi.
OBS.: Os equipamentos novos apresentarão no display a mensagem “Não existe cred.”. Isso
ocorre por ainda não possuir dados no relógio

Configurações para comunicação via Rede
Ø Com o equipamento ligado configure a rede Ethernet através do menu Programações
Técnicas.
Ø Digite F1 + 97 + E. Com o botão F2 percorra o menu até achar a opção “Programações
Técnicas” e em seguida aperte E.
Ø Na opção Interface aperte E.
Ø Com o botão F2 percorra o menu até encontrar a opção Ethernet e aperte E
Ø Com o botão F2 percorra o menu até encontrar a opção Config. Rede
Ø Em Config. Do IP informe o IP definido para o equipamento e aperte E (verificar a
configuração com o TI de sua empresa)
Ø Em Config. Sub Rede informe o IP de subrede e aperte E. (verificar a configuração com o
TI de sua empresa)
Ø Em Config. Gateway informe o Gateway da sua rede e aperte E (verificar a configuração
com o TI de sua empresa).
Após a configuração no relógio abra qualquer navegador de internet do seu computador. Na
barra de endereço, digite o IP do seu relógio e aperte Enter.

Será exibida a página de Status do equipamento:
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Através desta tela é possível verificar
o status de diversos itens no
equipamento:
• Configuração de Horário de
Verão
• Quantidade de funcionários no
relógio
• Último NSR de registro
• Autonomia Estimada da bobina
• Número de Série do
Equipamento
• MAC Address do Relógio
• Versões de Firmware
Ao fim da página, clique na opção
Configurações.

Será exibida a seguinte tela:

Deverá ser informado o login e senha do supervisor do relógio. O equipamento vem de
fábrica com os seguintes dados que poderão ser alterados posteriormente: Login: 1 Senha:
1 – Clique em “Login”.
Será exibida a seguinte tela e deverá ser configurada da seguinte maneira:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Habilita Conexão: Deixar esta opção habilitada e selecione a opção “Cliente Rest”
Temporização: Deixar a quantidade de 60s para Conexão e Desconexão.
Conexão IP: Configurar como 192.1.1.1
Porta: Configurar com valor 80
Equipamento: Número da configuração do equipamento no MD Comune
Cliente: CNPJ da empresa cadastrada no MD Comune
Habilita DNS: Deixar esta opção marcada
Servidor primário: Preencher com 8.8.8.8
Servidor Secundário: Preencher com 4.2.2.2
Endereço: Preencher com o endereço: equipamentos.mdcomune.com.br
Após a configuração clique em “Enviar”. Deverá retornar a seguinte mensagem:

Após a configuração na tela do equipamento ele validará a comunicação e deverá
apresentar as seguintes mensagens:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rede Ok
Servidor Ok
Autenticação OK
Configuração OK
Empregador OK
Após isso o seu relógio já está pronto para comunicar com o MD Comune. Para testar a
comunicação a qualquer momento, pressione o botão (F2▲) e navegue até a opção Sts
Conexão Res e pressione ( E ).
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Configurações para comunicação via Wi-Fi
Para configurar o wi-fi no relógio de ponto tenha em mãos o nome da rede e senha. Caso
possua dúvidas consulte à área de TI da sua empresa.
Ø Com o relógio ligado aperte o botão F4. O equipamento pedirá login e senha do
supervisor. Aguarde enquanto o relógio identifica as redes Wi-fi disponíveis.
Ø Com o botão F2 navegue pelo menu até encontrar a rede que deseja conectar. Ao localizar
a rede aperte o botão E para inserir a senha.
Ø Observação: O teclado do MD 0706 funciona da mesma forma que o teclado de um
celular, onde cada número representa uma sequência de letras. Basta ir digitando o
número até localizar a letra, número ou símbolo desejado para inserir a senha. Assim que
completar, aperte E. Lembrando que a senha difere entre maiúscula e minúscula. Cada
número representa uma sequência de letras, como informado abaixo:

Ø Aperte o botão (F1▲) e com o botão (F2▲) navegue até a opção Conexão Client. Com
o botão (F2▲) você navegará pelo menu.
Ø Na opção Habilita Conexão selecione a opção Habilitado
Ø Na opção Habilita DNS selecione a opção Habilitado
Ø Na opção IP Servidor digite o seguinte IP: 192.001.001.001
Ø Na opção IP DNS Primário digite o seguinte IP: 008.008.008.008
Ø Na opção IP DNS Secundário digite o seguinte IP: 004.002.002.002
Ø Na opção Tempo de Conexão configure o valor: 60
Ø Na opção Tempo Desconexão configure o valor: 60
Ø Na opção Porta Servidor configure o valor: 80
Ø Na opção ID Equipamento informe o código da configuração do equipamento no MD
Comune
Ø Na opção Modo Rest selecione a opção Habilitado.
Ø Após isso o seu relógio já está pronto para comunicar com o MD Comune. Para testar a
comunicação a qualquer momento, pressione o botão (F2▲) e navegue até a opção Sts
Conexão Res e pressione ( E ) .
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Com o relógio devidamente configurado é necessário seguir os seguintes passos:

• Cadastrar os funcionários no MD Comune
• Enviar a lista de funcionários para o Relógio
• Cadastrar a biometria do funcionário no Equipamento
Após estes itens o MD 0706 já estará pronto para registrar o ponto. Através do site
https://madis.maestrus.com/home/ você terá acesso gratuitamente ao treinamento online
destes e outros itens, como:
•
•
•
•
•

MD Comune Básico
MD Comune Performance
Noções de Legislação Trabalhista
Legislação – Portaria 1510, 373 e 595
Operação do MD 0706

Disponibilizamos em nosso canal no YouTube vídeo aulas de instalação do Relógio MD 0706
•
•
•
•

Configuração do equipamento no MD Comune: https://bit.ly/2JfVWKJ
Configuração de Equipamento com Comunicação via rede: https://bit.ly/2H2fVrg
Configuração do Equipamento com Comunicação via Wi-fi: https://youtu.be/rOae10FpeXg
Como enviar os dados do empregador para o relógio: https://bit.ly/2JcR6hg

Além disso, você poderá contar com nossa equipe de suporte através da central (11) 30263000 para tirar dúvidas sobre a operação e uso do sistema.

6.

CADASTRO DA BIOMETRIA NO RELÓGIO

Para cadastrar a biometria do funcionário no MD 0706, siga os seguintes passos:
•
•
•
•
•
•
•

Cadastre o funcionário no MD Comune (conforme EAD disponível)
Envie os dados do funcionário para o MD Comune (conforme EAD disponível)
Com os dados enviados, Aperte o botão F1 no equipamento
Com o botão F2 percorra o menu até encontrar a opção “Cadastrar Digital”
O relógio pedirá o login e senha do supervisor.
Informe o número da credencial (crachá) do funcionário (igual ao que consta no MD
Comune) e aperte E;
Coloque o dedo do funcionário e siga as instruções do display do equipamento.
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Observação 1: Se o relógio apresentar a mensagem “Crachá não cadastrado” é porque o cadastro

do funcionário não foi enviado para o equipamento ou o número do crachá digitado está diferente
do MD Comune.

Observação 2: Se o relógio apresentar a mensagem “Baixa Qualidade de Imagem” é porque a digital
do funcionário está prejudicada. Tente cadastrar outro dedo.

Existe um percentual de pessoas que de fato não conseguem registrar via biometria, principalmente
em casos onde se mexe com muitos produtos corrosivos, úmidos ou quentes. Neste caso o
funcionário precisará registrar o ponto através do teclado, digitando a matrícula.

6.1 Biometria
Conforme o destaque em vermelho da figura abaixo, o centro do dedo é a área onde se concentra o
máximo de informação para identificação pessoal.

6.2 Como posicionar o dedo corretamente no sensor:
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7. RECOMENDAÇÕES
Seguem abaixo informações relativas à segurança e ao bom funcionamento do equipamento
•

Utilize somente a fonte de alimentação fornecida juntamente com o produto;

•

A tomada a qual se pretende ligar o equipamento deverá estar próxima e desobstruída;

•

Certifique-se de que o equipamento não estará exposto à luz solar direta;

•

Certifique-se de que o equipamento estará em um ambiente limpo, seco e isento de
excesso de pó;

•

Utilize somente os consumíveis recomendados;

•

O equipamento não funcionará com dois Pen drives plugados ao mesmo tempo.

8. CUIDADOS
•
•
•

Desligue o relógio imediatamente em caso de fumaça, cheiro de queimado ou ruídos
irregulares. Contate o serviço de Assistência Técnica;
A tampa do equipamento deve estar aberta para a troca de bobina de papel, nunca toque
na cabeça térmica, pois ela pode ser facilmente danificada;
Não abra a tampa durante a impressão do registro.
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