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.

Controle
de ponto
simplificado

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.

Segurança para a
empresa, tranquilidade
para o funcionário
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

270 mil
clientes

Secullum
Ponto em
números

Mais de

10funcionários
milhões
controlados

Mais de

41 milhões

de registros de ponto por dia

Secullum
Ponto
plano Offline

Com faixas de preço mais justas
por quantidade de funcionários,
possui valores intermediários entre
o antigo Ponto 4 e o Secullum
Ponto nos planos Web. Apresenta
interface versátil, qualificada e
inovadora para o controle de horas
trabalhistas (horas normais, faltas,
banco de horas, horas extras,
escalas, DSR, adicional noturno,
entre outros).

Planos
Secullum
Ponto
Ajustável ao tamanho da sua
necessidade possui os planos
com características específicas
para cada perfil de empresa.

Confira os diferenciais
do plano Offline.

Plano
Offline
O licenciamento é realizado por
computador servidor (através de HD
serial), e possui Backup Remoto.
Contempla gravação do registro de
ponto original e equipamento que
originou o registro, controle de folga
com cálculo especial de percentual
extra,
opção
para
cálculo
diferenciado de extra para dia e
funcionário específico. Restrições

por usuários para determinadas
empresas, departamentos e abonos.
É otimizado para conexões remotas.
Tem integração automática com
Secullum Acesso e importação de
dados da versão anterior para
descomplicar migrações.

Características do
Secullum Ponto - plano Offline
Adequado à portaria 1.510
Ministério do Trabalho e Emprego

do

Restrições
por
usuários
para
determinadas
empresas,
departamentos e abonos
Gravação do registro de ponto original
e equipamento que originou o registro

Opção para cálculo diferenciado de
extra para um dia e funcionário
específico

Criação e impressão de etiquetas para
crachás de identificação com layout
personalizável

Características do
Secullum Ponto - plano Offline
Banco de dados

- Horas normais, faltas, atrasos

O Secullum Ponto pode utilizar banco de dados
Microsoft Access, Oracle e Microsoft SQL Server. Você
escolhe o que se adequa melhor à sua empresa

-Adicional noturno, com opção de cálculo reduzido
- Horas In Itinere, interjornadas
- Porcentagens de Extras e Extras Noturnas
-Carga Diária

Controle de horas
O sistema oferece total controle das horas trabalhadas
dos funcionários. Confira as funções disponíveis com o
Secullum Ponto Offline:

- Descanso (DSR) Automático e Variável
-Tolerâncias Específicas
- Banco de Horas
- Compensação Diária, Semanal ou Mensal
-Abonos

Características do
Secullum Ponto - plano Offline
Relatórios
Listagem de Horários

Departamento

Funções

Cálculos

Funcionários por Centro de Custo

Inconsistências

Ponto Diário

Distribuição de Horários

Afastamentos

Geração de Arquivos Fiscais

Escalas Cíclicas

Quadro de Horários

Listagem de Funcionários

Ocorrências

Números Provisórios

Funcionários por Situação

Absenteísmo

Histórico de Centro de Custos

Funcionários por Função ou

Batidas Rejeitadas

Etiquetas

Características do
Secullum Ponto - plano Offline

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.

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.

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.

Veja mais em:

