


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


Com o Secullum Clube é possível
fazer a gestão do negócio de forma
prática e segura. Com interface
simples, o Secullum Clube centraliza
o controle de acesso e financeiro da
instituição. Oferecendo uma
ferramenta perfeita para o controle
de titulares, dependentes,
funcionários e visitantes de clubes
ou associações. Garantindo um
ambiente mais organizado e seguro.

Lazer e 

Segurança

andam juntos



Toda gestão pode ser automatizada, com

administração de contas a pagar, contas a

receber, alerta de vencimentos, bloqueio de

inadimplentes e módulo de consumo extras.

Repleto de vantagens e custo-benefício, o

Secullum Clube é ideal para associações,

agremiações, federações, companhias e clubes.

Controle de 
entradas e saídas



Benefícios
Secullum Clube

Para fazer a gestão de fluxo, o

Secullum Clube possui controle

de acesso compatível com a

maioria dos equipamentos, com

bloqueio de segurança para

penetras, e impedindo entrada

dupla. Também pode ser

integrado ao Secullum Checkin,

com identificação por

reconhecimento facial, senhas

numéricas, impressão digital, ou

cartões de proximidade.



Com o Secullum Clube, tarefas relacionadas a 
contas (a pagar/a receber) são facilmente 
executadas pelo sistema, tais como :

• Quitações de mensalidades com cálculo de 
juros e emissão de recibo, 

• Permite controlar outras receitas oriundas dos 
sócios ou outras pessoas; 

• Os relatórios podem ser filtrados através de 
vários campos;

• Pode-se extrair relatório de comissionamento 
por família, entre outros.

Registro

• Cadastro de Pessoas com Foto:  permite 
cadastrar alunos, professores, funcionários, 
visitantes, entre outros.

• Registra informações cadastrais completas, 
foto do documento, captura da foto direto pela 
Web Cam.

• Permite ao usuário incluir novos campos na 
tela de pessoas.

Características do 
Secullum Clube



Controle de Mensalidades

Permite controlar despesas por tipo e credor;

Emite relatórios através de diversos filtros.

Contas a Receber

Permite cadastrar titulares e dependentes;

Opção para o titular quitar a dívida e os 
dependentes dele também serem liberados;

Opção na tela de cadastros de pessoas 
para procurar pessoas da família e buscar 
dados de mensalidades do titular.

Configuração de Boletos
*Verifique instituições financeiras integradas.

Permite configurar boletos a serem 
impressos para o pagamento de 
mensalidades e outros produtos em geral;

Pode ser configurada a geração 
automática de boletos.

Características do 
Secullum Clube



Módulo Gerencial

Permite configurar o sistema, definir regras de negócio,
bem como consulta à relatórios.

Módulo Financeiro

Permite controlar entradas e saídas financeiras da

empresa, bem como fluxo de caixa da empresa.

Módulos adicionais

Configurações que permitem controles extras para o
clube

Módulos
Secullum Clube



Backup

O serviço de backup remoto permite que o

banco de dados do sistema seja salvo em um

diretório na Nuvem. Como resultado, os

arquivos ficam mais acessíveis e seguros, em

caso de problema com o computador.



O Secullum Checkin é um
aplicativo para computadores,
tablets, smartphones ideal para
quem procura otimizar o
controle de acesso com um
baixo investimento.

Integração

Secullum Clube +

Secullum Checkin



O aplicativo Secullum Checkin
valida o acesso de pessoas
através de reconhecimento facial,
senhas numéricas, QR Codes ou
outros códigos de barras, em
locais que utilizam os sistemas da
Secullum.

Secullum Clube + 
Secullum Checkin



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 Clube 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

