


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


Um sistema de controle de jornada

que automatiza o registro e cálculo

do cartão ponto de funcionários,

otimizando o tempo de gestores e

profissionais de RH. Disponível nos

planos Offline, Web Basic, Web Pro

e Web Ultimate.Controle 

de ponto

simplificado





Com o Secullum Ponto, você possui configurações para

escalas cíclicas ou mensais, regras específicas por

hierarquia, departamento, turno ou local de trabalho.

Automatiza o controle de horas normais, extras, abonos,

férias e afastamentos. Tudo para deixar a rotina da equipe de

RH mais ágil e simplificada. Possui opções de uso offline ou

web adequadas à portaria 1.510 e 373 do Ministério do

Trabalho e Emprego, com integração para softwares de folha

de pagamento

Segurança para a 
empresa, tranquilidade 
para o funcionário



Secullum
Ponto em 
números

11 milhões
funcionários 
controlados

44 milhões
de registros de ponto por dia

280 mil 
clientes



O sistema de controle de ponto dos

planos WEB, além de ter as melhores

funcionalidades do Secullum Ponto

Offline ainda permite ao usuário a

possibilidade de ter todos os seus dados

na nuvem, podendo acessá-los de

qualquer lugar.

O visual é totalmente renovado, com as

funcionalidades dispostas de forma

simples e intuitiva.

Secullum

Ponto

planos Web



Características do 
Secullum Ponto - planos Web

Operação através de interface 100%

web, compatível com a maioria dos

navegadores

Agente de comunicação automatizado,

realiza tarefas através de serviço do

Windows sem necessidade de

operação do usuário

Adequado à portaria 1.510 do

Ministério do Trabalho e Emprego

Controle de dias de folga com cálculo

especial de percentual de extra

Gravação do registro de ponto original

e equipamento que originou o registro

Informações na tela principal sobre

quantidade disponível de papel para

impressão nos relógios



O aplicativo Central do funcionário,

permite tanto à funcionários quanto à

gerentes o acompanhamento do

cartão ponto, das solicitações de

alteração, lançamento de justificativas

e ajustes.

Secullum Ponto Web 

Central do 
Funcionário
APP

Garantindo a segurança do registro para

a empresa e para o funcionário, a inclusão

de ponto pode ser realizada por

geolocalização, perímetro, reconhecimento

facial, inclusão de foto.



Disponível para mobile (android e iOS) e web

Possui indicadores com o saldo do banco de
horas, horas extras e faltantes

Visualização do cartão ponto, com detalhes
sobre as extras e faltas, ajustes ou
justificativas

Inclusão de ponto manual

Inclusão de registro de ponto offline

Opção exigir captura de foto do funcionário
no momento da inclusão, para realizar
reconhecimento facial

Os funcionários podem acompanhar suas
solicitações através do aplicativo e os
gerentes podem aprovar ou reprovar estas
solicitações

Opção para adicionar uma imagem do
atestado ou comprovante médico, junto a
justificativa

O bioweb é um servidor na nuvem, onde
ficam armazenadas as biometrias e as
imagens faciais dos colaboradores. Este
serviço é disponibilizado para quem deseja
utilizar registro por reconhecimento facial ou
biométrico



Requisitos

aplicativo

Central do

Funcionário 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



Secullum
Ponto

Planos Web

Ajustável ao tamanho da sua

necessidade possui os planos Web

Basic, Web Pro e Web Ultimate, com

características específicas para

cada perfil de empresa.

Confira os diferenciais

dos planos Web.



Plano
Web Basic

Com o Plano Web Basic a

equipe de RH terá seu tempo

otimizado. O sistema

automatiza e facilita o controle

de horas trabalhadas (extras,

faltas, horas noturnas, DSR,

entre outros), eliminando toda a

papelada. O registro de ponto, as

solicitações de alteração no

cartão ponto e justificativas são

lançadas pelo próprio

funcionário pela internet, com

total confiabilidade. Seja por

notebook, tablet ou smartphone,

por meio de App, disponível para

iOS e Android.

Gestores terão a praticidade de

conferir e revisar, de forma

online, as marcações de ponto.

Sem precisar acessar o sistema

principal. O gerenciador do

sistema poderá administrar as

marcações e aceitar as que já

foram revisadas pelo gestor das

equipes, sem a necessidade de

conferência pessoa por pessoa.

Os planos web oferecem mais

segurança aos dados dos

funcionários, o Web Basic

possui limite de banco de 2Gb,

direito à todas as novidades

lançadas e certificação do

registro de ponto por recurso de

geolocalização.



Plano
Web Pro

Com o Plano Web Pro a

equipe de RH terá novas

funcionalidades, mais os

recursos do plano Web

Basic. Sendo, múltiplos

contratos por funcionário,

opção de registro de

atestado médico por foto,

inclusão de ponto offline,

certificação de registro por

recurso de geolocalização

ou por foto.

Os planos web oferecem

mais segurança aos dados

dos funcionários, o Web

Pro possui limite de banco

de 6Gb e direito a todas as

novidades lançadas.



Plano
Web Ultimate

Com o Plano Web Ultimate a equipe

de RH terá novas funcionalidades,

incluindo os recursos do plano Web

Pro. Como múltiplos contratos por

funcionário, opção de registro de

atestado médico por foto, inclusão

de ponto offline, certificação de

registro por recurso de

geolocalização, perímetro, por foto

ou reconhecimento facial. Também

permite solicitação de alterações de

sistema.

Os planos web oferecem mais

segurança aos dados dos

funcionários, o Web Ultimate possui

limite de banco de 10Gb e direito a

todas as novidades lançadas



Tabela comparativa 
de Planos WEB

BASIC
WEB PRO

WEB
ULTIMATE

Básico Portaria 1510

Totalmente web

Aplicativo/Geolocalização

Decomposição de Cálculos

Inclusão de ponto offline

Tirar foto ao incluir ponto

Tirar foto do atestado médico

Múltiplos contratos por funcionário

Inclusão de ponto por perímetro

Reconhecimento facial

Permite solicitar alteração de sistema

Limite do banco

-

-

-

-

-

-

-

2Gb

-

-

6Gb 10Gb





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

Secullum  Ponto +
Secullum Checkin



Secullum Ponto +

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.



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 Ponto 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

