Ponto Secullum 4

Segurança para a empresa,
tranquilidade para o funcionário.
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.

Conheça as características do software.

4
m
u
l
l
u
c
e
S
o
t
n
Po
Além de algumas funcionalidades já presentes na versão anterior, como Banco de Horas, Escala
de Revezamento Cíclica, Exportação para qualquer folha de pagamento, o novo sistema conta
novidades antes presentes apenas em módulos adicionais, tais como adequação à portaria 1.510,
tratamento de quatro horários ﬂexíveis, módulo de consulta de dados via Web entre outros.

Características do software
• Adequado à portaria 1.510 do Ministério do Trabalho e Emprego;
• Todas as funcionalidades já presentes na versão anterior(*);
• Controle de dias de folga com cálculo especial de percentual de extra;
• Opção para cálculo diferenciado de extra para um dia e funcionário especíﬁco;
• Restrições por usuários para determinadas empresas, departamentos e abonos;
• Gravação do registro de ponto original e equipamento que originou o registro;
• Opção para conexão com banco de dados MS SQL Server, Oracle, entre outros. Otimizado para conexões remotas;
• Criação e impressão de etiquetas para crachás de identiﬁcação com layout personalizável;
• Integração automática com sistema Secullum Acesso.Net;
• Importação de dados da versão anterior para fácil migração.
* Não incluem funcionalidades desenvolvidas especiﬁcamente.

Mais soluções Secullum:

Secullum Mini Academia.Net

Secullum Acesso.Net

Secullum Clube.Net

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:

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.
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Indústrias, comércios;
Empresas públicas ou privadas;
Condomínios;
Escolas e universidades;
Refeitórios.

51 3205.1964

www.secullum.com.br

