


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


Uma ferramenta ideal para instituições cientes da

responsabilidade de ter centenas de alunos sob

seus cuidados diariamente.

Ambiente de aprendizado também precisa garantir

segurança para os alunos, tranquilidade para os

pais e credibilidade para a instituição. Com

interface simples e completa, o Secullum Escola

centraliza o controle de acesso e financeiro da

escola, proporcionando uma experiência prática

para todos.

Segurança
para pais,

alunos e escola



Toda gestão financeira também pode ser

automatizada, com controle de contas a pagar,

contas a receber, alerta de vencimentos e

bloqueio de inadimplentes. Ainda é possível

adicionar o módulo de consumo para venda de

lanches e materiais didáticos e controle de

estoque básico.

Controle de 
entradas e saídas



Para fazer a gestão de fluxo, o Secullum Escola
possui controle de acesso compatível com a
maioria dos equipamentos, ou pode ser
integrado ao Secullum Checkin, com
identificação por reconhecimento facial,
senhas numéricas, impressão digital, ou
cartões de proximidade.

Toda gestão financeira também pode ser
automatizada, com controle de contas a pagar,
contas a receber, alerta de vencimentos e
bloqueio de inadimplentes.

Benefícios
Secullum Escola

Repleto de vantagens e custo-
benefício, o Secullum Escola é ideal
para escolas, universidades,
escolas profissionalizantes, cursos
pré vestibulares, escolas de idioma,
supletivos.



Compatível com as tecnologias:

Controle de acesso: digitação de senha, código
de barras, proximidade, MiFare, biometria;

Captura de imagens: webcam, sistemas de
câmeras analógicas ou IP (revisar
compatibilidade com fabricante);

Acionadores e sensores: catracas, cancelas,
detectores de metais, botoeiras, portas, entre
outros;

Controle de serviços ou cursos oferecidos e
geração de mensalidades;

Integra com a maioria dos bancos de dados;
Exportação de relatórios para os formatos: PDF,
Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File, Rich
Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP, GIF,
JPEG, PNG, TIF, Windows Metafile;

Cadastro de alunos, professores, funcionários e
qualquer outro tipo de pessoa;

Opção para bloqueio de inadimplentes;

Impressão de etiqueta para mala direta com
layout totalmente configurável;

Gestão de contas a pagar;

Características do 
Secullum Escola



Gestão de contas a receber com opções para
geração de recibos, boletos e controle de
cheques;

Relatórios de fluxo de caixa previstos, realizados
e gráfico de evolução periódico;

Cadastro e controle de Turmas com limites de
pessoas;

Configurações de avisos sobre vencimentos de
mensalidades nos equipamentos de acesso;

Tela especial simplificada para quitação de
mensalidades e pesquisa de informações de
alunos;

Controle de frequência com lançamento de
justificativas de ausências;

Controle de dependentes liberando o acesso
apenas com a autorização do responsável;

Módulo de consumo para lancherias, vendas
de material didático e controle básico de
estoque;

Registro de ocorrências;

Controle de eventos, executa ações de acordo
com acontecimentos (ex: envia e-mail caso um
equipamento deixe de funcionar, ou envia um
SMS caso uma porta seja arrombada);

Monitoramento em tempo real utilizando
plantas baixas;

Envio de email/SMS para os pais dos alunos,
contendo informações de acesso.

Características do 
Secullum Escola



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 Escola App é um

aplicativo direcionado para escolas

que procuram oferecer o melhor aos

seus clientes..

Secullum
Escola

APP



Ele trabalha em sincronia com

o Escola.Net e oferece uma

ótima experiência para os pais

e responsáveis que gostam de

ter suas informações sempre

na palma da mão. Através dele

é possível acompanhar

entradas e saídas, dados

cadastrais, entre outras

informações.

Permite que somente algumas

pessoas, pré-determinadas

pelos responsáveis, possam

buscar cada aluno. E ao

utilizar o aplicativo para

smartphones e tablets, os

responsáveis recebem uma

notificação com a informação

do horário exato de entrada ou

saída.

Secullum
Escola

APP



Requisitos

aplicativo

Secullum

Escola 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



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 Escola +

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 Escola + 
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

