
Registre o REP no CAREP
O seu relógio de ponto já está registrado no CAREP (Cadastro de Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto)? Confira o passo a passo sobre como fazer o cadastramento.

Preencha os campos e clique em Acessar 

Caso sua empresa ainda não seja
cadastrada clique em Primeiro 
acesso e preencha os dados 
solicitados.

Acesso ao Portal do CAREP

No menu clique em “Empresa” e “Cadastrar / Atualizar Cadastro”
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Se já for cadastrado, só colocar seu login e 
senha e escolher o CNPJ da sua empresa.



Insira o CNPJ da Telemática informado na placa frontal ou no certificado que acompanha 
o produto mais os retantes dos dados solicitados e clique em incluir.

Localize o número de série e o modelo do seu equipamento.
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O procedimento deverá

ser repetido para cada REP
que a empresa possuir.

CODINREP3000
Todas as informações para cadastro 
podem ser localizadas na placa frontal 
do produto.

1 - Os cinco primeiros dígitos conforme exemplo são o código do fabricante;

2 - Os dígitos da 6ª. à 10ª. posição da esquerda para direita são o modelo do produto;

3 - E os sete últimos dígitos são o número de série do produto. 

Saiba mais em: www.repinmetro.com.br

Como encontrar o número do fabricante, modelo, e o número de série de seu produto: 

Exemplo:

0 0 00 4 00 0 00 01 06 00 7
FABRICANTE Nº DE SÉRIE

MODELO

6 ao 10º dígito
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Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, 
fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, 
sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso 
prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.


