Secullum Clube.Net

Todo mundo aproveita mais
quando tudo está em ordem.
O sistema Secullum Clube.Net foi projetado para atender todos os tipos de clubes ou
associações. Através de uma interface amigável ele centraliza tarefas de controle de
acesso, segurança e controle financeiro de maneira objetiva, tornando-se uma
ferramenta ideal para o controle total do seu clube.

Conheça as características do software.
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Disponível também na modalidade de mensalidade, contemplando Backup
Remoto, Atualizações automáticas e direito a evolução do produto.

Características do software
• Cadastro de Titulares, Dependentes, Funcionários, Visitantes e quaisquer tipos de pessoas envolvidas com o clube;
• Cadastro e controle de Turmas com limites de pessoas;
• Impressão de Etiquetas para Malas Diretas com layout totalmente conﬁgurável;
• Controle de Ocorrências e acompanhamento da Planta Baixa do clube em tempo real;
• Controle de Produtos e Serviços oferecidos e geração de mensalidades;
• Gestão de Contas a Pagar;
• Gestão de Contas a Receber com opções para geração de Recibos, Boletos e controles de Cheques;
• Relatórios de Fluxo de Caixa previstos, realizados e gráﬁco de evolução periódico;
• Impressão de Boletos e integração com bancos;
• Tela especial simpliﬁcada para quitação de mensalidades e pesquisa de informações de pessoas;

Mais soluções Secullum:

Secullum Mini Academia.Net

Secullum Acesso.Net

Ponto Secullum 4

Controle o acesso de alunos e instrutores
bloqueando inadimplentes e mantendo o
cadastro completo. O sistema gera
mensalidades automaticamente e permite
controlar toda a parte financeira de sua
academia.

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

