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Quem somos?

A Secullum é uma empresa de tecnologia que produz softwares 
de assistência de funcionários, controle de acesso e segurança. 

Seus produtos são comercializados através de conceituadas 
revendas distribuídas estrategicamente, para clientes de diferentes 

segmentos de mercado: indústrias, comércios, empresas públicas 
ou privadas, condomínios, refeitórios, academias de ginástica, 

clubes, etc. 



Ponto Secullum 4 - Visão geral

O Ponto Secullum 4 é um software de controle de 
ponto que automatiza a tarefa de registrar e calcular 
o cartão ponto de funcionários, otimizando o tempo
de gestores e profissionais de RH.
Possui também o Módulo Web na Nuvem, que pode ser 
usado em qualquer dispositivo móvel. Por meio dele, 
os colaboradores podem solicitar alterações no 
cartão ponto, lançar justificativas e incluir batidas 
manuais com o recurso de geolocalização.



Além de agilizar o trabalho dos gestores, economizando tempo,
e oferecer segurança para os dados registrados, o Ponto Secullum 4 
pode garantir muitos outros benefícios: 

- Possui integração com a maioria dos equipamentos de registro de ponto do mercado, além 
de receber marcações também através de arquivo de texto;

- É compatível com as normas do Ministério do Trabalho, inclusive da Portaria 1.510;

- Controla as marcações com diferentes horários, permitindo o cadastro de escalas cíclicas e mensais;

- Exporta os cálculos para folha de pagamento e imprime o cartão ponto dos funcionários. Além
disso, todos os relatórios impressos também podem ser visualizados em tela e salvos no computador;

- Permite que o funcionário acesse o cartão ponto e solicite alterações de marcações, abonos parciais, 
justificativas e até inclusão de ponto manual através da geolocalização.

- Confira mais vantagens em www.secullum.com.br/ponto-secullum-4.

 

Benefícios do Ponto Secullum 4



Informações Técnicas



Ponto Secullum 4 - Banco de dados

O Ponto Secullum 4 pode utilizar banco de dados em Microsoft Access, SQL Server 
(podendo ser utilizada a versão CE) e Oracle. Você escolhe o que melhor se adequa 
à sua empresa.



Ponto Secullum 4 - Controle de horas

O sistema proporciona um total controle das horas trabalhadas
dos funcionários. Confira abaixo alguns exemplos de informações
que você terá acesso com o Ponto Secullum 4:

- Horas Normais, Faltas, Atrasos.
- Adicional Noturno, com opção de cálculo reduzido;
- Horas In Itinere, Interjornadas;
- Porcentagens de Extras e Extras Noturnas;
- Carga Diária;
- Descanso (DSR) Automático e Variável;
- Tolerâncias Específicas;
- Banco de Horas;
- Compensação Diária, Semanal ou Mensal;
- Abonos;



Ponto Secullum 4 - Relatórios

-Listagem de Horários
-Cálculos
-Ponto Diário - Acesso Completo
-Ponto Diário - Somente Leitura
-Geração de Arquivos Fiscais
-Listagem de Funcionários
-Funcionários por Situação
-Funcionários por Departamento
-Funcionários por Função
-Funcionários por Centro de Custo
-Distribuição de Horários
-Escalas Cíclicas

A Secullum se preocupou em deixar todos os dados ao seu alcance. São vários tipos 
de relatórios disponíveis, em vários formatos, atendendo todas as suas necessidades:

-Ocorrências
-Absenteísmo
-Batidas Rejeitadas
-Funções
-Inconsistências
-Afastamentos
-Quadro de Horários
-Números Provisórios
-Histórico de Centro de Custos
-Etiquetas
-Solicitações Web



Com o Módulo Web na Nuvem, qualquer pessoa da 
empresa (mediante autorização) pode visualizar as 
marcações de ponto através de dispositivo que tenha 
acesso a internet, seja ele notebook, tablet ou 
smartphone.

Por meio deste serviço, é possível visualizar 
informações de cartões ponto de funcionários, 
solicitar alterações, lançar justificativas e 
incluir marcação de ponto manual através
do serviço de geolocalização.

Marcações de ponto realizadas com este serviço não substituem o uso da papeleta. Serviço disponível apenas na modalidade de mensalidade.

Ponto Secullum 4 - Módulo Web na Nuvem



Funcionários
 

Poderão acessar seus cartões de ponto a qualquer momento e realizar solicitações
de alteração no ponto, gerando assim maior transparência em relação a empresa.

Gestores
 

Terão a praticidade de conferir e revisar as marcações de ponto de forma online. Sem 
precisar acessar o sistema principal.

Profissionais de RH 
 

Terão seu tempo otimizado e poderão visualizar as marcações e aceitar as já revisadas 
pelo gestor. Sem a necessidade de conferência pessoa por pessoa.

Ponto Secullum 4 - Módulo Web na Nuvem



O serviço de backup remoto permite que o banco de dados do sistema seja salvo em 
um diretório na Nuvem, garantindo assim mais segurança nos arquivos de backup e 
praticidade em caso de problemas no computador.

Ponto Secullum 4 - Backup Remoto

Disponível apenas na modalidade de mensalidade.



Ponto Secullum 4 - Aplicações

O software pode ser usado nos mais variados 
setores, e atende empresas de todos os portes. 
A licença inicial atende até 200 funcionários, 
sendo que há a possibilidade de incluir adicionais 
de 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000, 
10.000 ou de funcionários ilimitados. Além 
disso, o sistema tem capacidade de gerenciar 
vários CNPJs simultaneamente.

Consulte valores dos adicionais.



Ponto Secullum 4

O Ponto Secullum 4 foi 
projetado para que o processo de 
implantação por parte da revenda 

seja simplificado. Já o cliente, 
adquire um sistema completo 

e de fácil utilização. Caso 
tenha alguma dúvida ou queira 

conhecer mais funcionalidades, 
entre em contato com nosso SAC, 

no telefone 55 (51) 3205 1964 ou 
pelo e-mail sac@secullum.com.br.
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