PRIME SOFTWARE
Termo Técnico e Recursos Prime GRID

O Prime Grid é um hardware para rede, definido como IOT (Internet Of Things)
Gateway para REPs Registradores Eletrônicos de Ponto, dentro da portaria 1510 do MTE.
Sua funcão é converter o protocolo baixo de REPs, sobre tcpip, para protocolo de alto
nível JSON over HTTPS. Com isso confere seguranca a rede, dispensando a abertura de
portas para comunicao REP <-> CLOUD, além do uso de HTTPS que impede escuta dos
pacotes trafegados por computadores promiscuos em rede local e ou internet.
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Detalhes de funcionamento
O Prime Grid suporta redes hibridas com diversos fabricantes e modelos de REPs,
abstraindo a complexidade de diversos programas para coleta e envio de dados, ambiente
operacional, treinamentos, bibliotecas. Torna possível um equipamento sem suporte IOT,
funcionar plenamente dentro do conceito da “Internet das Coisas”.
Além da eliminar o problema da coleta de registros de REPs, o grid permite envio de
novos funcionários e remocão de existentes, em alguns modelos backup de digitais, através
de seu software cloud, permitindo controle centralizado, móvel e seguro do ponto eletrônico
mesmo para empresas e orgãos públicos de grande porte.
A solucão conjunta SREP Prime Ponto + Prime GRID, permite uso completo das mais
recentes tecnologias em cloud computing, tornando sua área de Recursos Humanos
moderna e dinâmica, sem qualquer perda para antigos programas cliente-servidor.
Abaixo lista de REPs e fabricantes suportados atualmente pelo Prime GRID:
•
•
•
•
•
•

CtrlID IDX
Dimep Print Point 2
Madis Rodbel MDRep
Henry Orion 6
Trix Xrep 520
IDData IDRep

* Os equipamentos tem limitacões distintas para cada fabricante/modelo, tendo como único recurso garantido a
coleta automatizada de registros.
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Hardware Specification
AM335x 1Ghz ARM Cortex A8
32KB of L1 Instruction and 32KB of Data Cache With Single-Error Detection (Parity)
256KB of L2 Cache With Error Correcting Code
Memória DDR3 512MB DDR3 RAM
Dynamic Voltage Frequency Scaling (DVFS)
Real-Time Clock (RTC)
Ethernet 10/100 Mbps
Power 5V 3.3V VDD_ADC (1.8V)

Firmware Specification
Networking
HTTPS
DHCP support
Authenticated Proxy
REPs connection limit 9
Embedded web server
UDP Broadcast Find support
Operation
Real Multi threading communication
Parallel multi thread synchronism server-device and device-server
Upgrade/Mantenance
Routing SSH 22 Port
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