Sete bilhões de pessoas se
movimentam por

este mundo
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

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.

Sua face é
a chave!

O Secullum Checkin foi criado para servir como
alternativa à utilização de equipamentos que
validam o acesso de pessoas em
estabelecimentos que utilizam os sistemas da
Secullum. Sendo capaz de identificar pessoas
através de reconhecimento facial, senhas
numéricas, QR Codes ou outros códigos de
barras.

O Secullum Checkin é um aplicativo para tablets e
smartphones completo para quem procura otimizar
o controle de acesso com um baixo investimento.
Configuração simples e utilização mais simples ainda
O aplicativo tem uma rápida configuração, levando
apenas alguns minutos para estar pronto para uso,
associado ao sistema de controle de acesso da Secullum

Secullum Checkin
é simples de usar

.
Rapidez no reconhecimento facial
O serviço de reconhecimento facial, que funciona a partir
da contratação do Bioweb, faz a liberação de acesso de
forma muito rápida e sem complicações.

Características do
Secullum Checkin
Disponível para smartphones, tablets e desktop
com sistema Android, iOS.
Identifica pessoas através de reconhecimento
facial, QR Code e senha numérica.

Integrado aos softwares da Secullum, aciona
fechaduras, catracas, portas, cancelas, entre
outros dispositivos.
Mostra a foto do usuário no momento da
identificação,
juntamente
a
mensagens
personalizadas.

Funciona dependente ou independente de
conexão com o banco de dados central e com a
internet (exceto no modo de reconhecimento
facial).
É ideal para utilização em academias, escolas,
eventos e em todas as atividades que seja
necessário agilidade no controle de fluxo.
Pode ser utilizado para controle de acesso
acoplado a cancelas que não possuem placa
controladora.

Bioweb
Para utilização da opção
de reconhecimento
facial no Secullum
Checkin, é necessário
contratar o Bioweb.

Serviço para o armazenamento de
dados de reconhecimento facial e
impressões digitais.
Sem limite de faces cadastradas.
Reconhecimento rápido

Fique
por
dentro
O Secullum Checkin é o
software mais completo para
gestão de acesso do mercado.
Repleto de vantagens e custobenefício.

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 segurança e controle de acesso?
Acompanhe
nosso
blog
em:
blog.secullum.com.br e nossas redes sociais
no @secullumsoftwares.
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