


Esta massa pulsante de
seres humanos entra e sai
de infinitos destinos a cada
minuto. Imagine este
enorme fluxo de vida sem
controle, sem gestão, sem

algo que traga ordem ao
caos. A tecnologia veio
para nos salvar, na forma
de softwares cada vez mais
variados.

Sete bilhões de pessoas se 
movimentam por 

este mundo



Ser simples, ser descolado, ser promissor.
Muitos destes softwares parecem
programados para prometer muito. Mas você
não consegue promover controle e gestão
com promessas. E num mundo que apenas
se complica cada vez mais, não há margem
para erros. Produtos sem solidez, que
oferecem simplificação, mas são enigmas
indecifráveis; legislações complexas que
talvez, quem sabe, sejam atendidas. Ou não.

Olá, sou a Secullum. Meu negócio são
softwares que ajudam no seu trabalho, ao
invés de dar mais trabalho. Não falo em
promessas. Prefiro oferecer tranquilidade e
confiança reais, que só podem ser
construídas através da experiência com
centenas de milhares de clientes
conquistados ao longo do tempo.

Eu sou feita para facilitar a gestão. Existo para

que o ir e vir, cada vez mais intenso das
pessoas, seja natural e eficiente. Sei o quanto
é importante ser prático, sábio, prestativo e
leve. E, assim, colocar toda a informação na
sua mão. Afinal, tudo que faz fluir melhor a
vida, nos torna mais humanos.

O que somos nós? É fácil dizer.

Secullum
Ser fácil pra ser 

humano.



https://www.youtube.com/watch?v=4EsrsUBF-po


Secullum 

Acesso App



O aplicativo 
foi desenvolvido para facilitar o gerenciamento de 
acesso para:

Empresas

Condomínios residenciais

Condomínios empresariais



Principais 
funcionalidades

Comunicados;

Controlar Reservas de áreas comuns como, salas de reuniões, 
quadras esportivas, churrasqueiras, salão de festas;

Cadastro de visitantes;

Agenda de visitas;

Consultar os acessos pessoais e de dependentes;

Liberar portas, portões ou catracas.



Comunicados

São mensagens e avisos que ficarão na tela 
inicial do App, visível para todos os 
moradores do condomínio e funcionários.



Reserva de locais

Reserva um local do condomínio para 
uma determinada data e horário. 

Reservas sempre precisam 
ser aprovadas pela administração do 
sistema.





Cadastro de 
visitantes

Cadastro de visitantes é bem fácil, e pode ser
iniciado na tela principal do App.

Ao utilizar a opção "Solicitar que visitante
preencha seu cadastro" o sistema
automaticamente envia um e-mail com os
campos que precisam ser preenchidos, para o
e-mail cadastrado (neste caso, o e-mail precisa
ser válido).



Olá João Teste, 

O usuário Maria Teste lhe cadastrou no Secullum Acesso como um visitante.

Por gentiliza, atualize seu cadastro através do link abaixo.

Este email foi gerado automaticamente pelo site Secullum. Por favor, não responda.

Atenciosamente,

Equipe Secullum





Agendamento de visita

Utilizando o App do Secullum Acesso, conseguimos
agendar visitas em dias específicos para visitantes que
estão cadastrados dentro do App.

Esses agendamentos são sincronizados com o
sistema principal e podem ser visualizados em:

"Movimentações > Agendamento de visitas“.

Também é possível verificar através do:

"Módulo recepção", acessando o menu "Outras opções
> Agenda de visita“.



Agendamento de visita



Com o App do Secullum Acesso, você consegue compartilhar a credencial por meio de
qualquer rede social. Por exemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Email

Compartilhar credencial



Em locais sem uma recepção para completar cadastros, pode-se utilizar o envio
de QR Code, desta forma o visitante recebe por e-mail um QR Code que pode ser
utilizado para acesso no Secullum Checkin ou em equipamentos compatíveis.

Em resumo, quando utilizamos a opção "Cadastrar automaticamente como
visitante", o visitante recebe um Nº Identificador aleatório, que é enviado
automaticamente por e-mail para o visitante.

QR Code



QR Code



QR Code



Permite vincular dependentes e
visualizar os acessos efetuados
pelos dependentes do usuário titular
nos diversos equipamentos do local.

Dependentes no App

Fernando

Fernando



Liberar Acesso

Utilizando essa opção dentro do App, é possível liberar um acesso 
em um equipamento específico que tenha sido configurado dentro 
do Secullum Acesso.

Recurso este, ideal para momentos de chuva, em que o motorista 
não precisará abrir o vidro para validar o acesso, podendo efetuar 
pelo próprio aplicativo.



Liberar Acesso



Requisitos aplicativo

Secullum Acesso App

Requisitos Android Requisitos iOS

Requer Android 5.0 ou superior Requer iOS 10.0 ou superior

Memória RAM: 1GB Memória RAM: 1GB

Conexão com a internet (wifi – 3G/4G) Conexão com a internet (wifi – 3G/4G)

Compatível com iPhone, iPad, iPod touch



Próximas 
Implementações

Efetuar enquetes; 

Consultar acesso de visitantes;

Visualizar documentos;

Receber notificações de:

Acesso de dependentes e visitantes;

Correspondência recebida;

Chegada de visitante;

Ocorrências.

Visualizar prestadores de serviços 
indicados pelo síndico;

Ao acessar o APP de acordo com o tipo 
de usuário direcionaremos para diferentes 
funcionalidades:

Administrador; 

Porteiro;

Morador.



Entre em contato com uma revenda autorizada

ou acesse o nosso site www.secullum.com.br.

Quer estar por dentro de todas as novidades

sobre gestão e controle de acesso para

estacionamento? Acompanhe nosso blog em:

blog.secullum.com.br e nossas redes sociais no

@secullumsoftwares.

Fique 

por 

dentro

O Secullum Acesso foi projetado para

que o processo de implantação seja

simplificado. Acima de tudo com

interface intuitiva e fácil utilização e

adaptação.

http://www.secullum.com.br/


Veja mais em:

https://www.facebook.com/SecullumSoftwares
https://www.instagram.com/secullumsoftware/
https://br.linkedin.com/company/secullum
https://www.youtube.com/channel/UCj3831XrBXS8KnZ87pSnzhw

