Secullum
Mini Folha.Net

Adeus
calculadora.
Livre-se do trabalho manual e otimize seu tempo.
O sistema Secullum Mini Folha.Net foi desenvolvido para ajudar você,
de maneira simples e objetiva, a controlar o pagamento de seus funcionários.

Conheça as características do software.
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Características do software
• Controla Horistas e Mensalistas;
• Emissão de recibo de pagamento de salário (holerite); emissão de recibo detalhado de pagamento;
• Envio automático de email para os colaboradores com recibo detalhado de pagamento para conferência;
• Histórico de cadastros (funções, departamentos, salários e todos os pagamentos efetuados aos funcionários);
• Controle de Vales diversos, Vale Refeição, Plano de Saúde, Odontológico...
• Controle e cálculo de férias;
• Permite integrar ou não com sistemas de ponto; integração automática com o Ponto Secullum 4;
• Relatório de Provisão de Férias e Décimo Terceiro;
• Cálculo de Rescisão, com provisão incluída no custo da folha;
• Relatório de Pagamentos de Salário ou Vales;
• Relatório do Custo Mensal da Folha;
• Exportação de Pagamentos bancários, através de layout conﬁgurável;
Este sistema tem o objetivo de auxiliar no controle de pagamentos de funcionários, no entanto,
não substitui o sistema de folha de pagamento completo ou serviços contábeis pertinentes.

Mais soluções Secullum:

Ponto Secullum 4
Cartográfico
Lance manualmente seus Cartões de
Ponto e obtenha de maneira rápida o
cálculo das horas trabalhadas. Disponível
também na modalidade de mensalidade,
contemplando Backup Remoto,
Atualizações automáticas e direito a
evolução do produto.

Secullum Acesso.Net

Ponto Secullum 4

O sistema Secullum Acesso.Net tem por
finalidade controlar e gerenciar diversas
situações relacionadas a segurança,
podendo ser aplicado em:

Apresenta interface amigável, agilidade e
flexibilidade no controle de horas
trabalhistas (horas normais, faltas,
extras, DSR, adicional noturno, etc.).
Agora disponível também na modalidade
de mensalidade, contemplando Backup
Remoto, Atualizações automáticas e
direito a evolução do produto.
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Indústrias, comércios;
Empresas públicas ou privadas;
Condomínios;
Escolas e universidades;
Refeitórios.
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www.secullum.com.br

