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APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 
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Objetivo 

Controle o acesso de alunos, instrutores e 

funcionários em sua academia, bloqueando 

inadimplentes e mantendo o cadastro completo. 

 

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 de sua academia. 
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Cadastro de Pessoas 

Cadastro de Pessoas com Foto:  
permite cadastrar alunos,  

funcionários, etc... 

 

Registra informações cadastrais 
completas, foto do documento, 
captura da foto 

direto através de Web Cam. 

 

Permite ao usuário incluir novos 
campos na tela de pessoas 
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Cadastro de Serviços 

Permite cadastrar serviços oferecidos pela 
academia que posteriormente geram 
cobranças aos alunos, com diversas 
opções, tais como: 

 Geração periódica de mensalidades 
informando dia de vencimento, 
intervalo e tolerâncias;  

 Serviços de lançamentos manuais e no 
cadastro de pessoas (ex.: Taxa de Inscrição, 

Avaliações); 

 Opções para cobrança de juros para 
atraso no pagamento; 
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Impressão de Etiquetas 

Permite criar layouts de etiquetas utilizando dados de pessoas cadastradas 
no sistema, podendo incluir imagens e textos formatados. 

Pode ser utilizado para impressão de etiquetas para cartas, malas diretas ou 
até mesmo para crachás temporários. 
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Cadastro de Turmas 

Permite agrupar pessoas para atividades 
oferecidas pela academia (ex.: Aeróbica, 

Pilates, etc); 

 Sistema avisa quando número máximo 
de participantes foi atingido;  

 Permite agregar um serviço cadastrado 
para cobrança quando uma pessoa é 
incluída em uma turma; 

 Diversos filtros em relatórios do 
sistema; 
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Contas a Receber 

Permite controlar contas a receber proveniente 
de produtos e serviços prestados pela 
academia.  

 Controla pagamentos parciais;  

 Permite parcelamento de serviços com opção 
de cobrança de juros (Ex: Pacote Desconto de 12 

meses); 

 Impressão de Recibos; 

 Diversos relatórios tais como: 

 Contas a Receber Resumido: Lista uma conta a 
receber por linha de relatório. 

 Clientes em Atraso: Lista somente clientes que 
possuem contas em atraso. 
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Contas a Pagar 

Permite controlar despesas da 
academia com diversas opções: 

 Contas com pagamentos previstos e 
realizados;  

 Opção para copiar conta para vários 
meses (inclusão em massa); 

 Impressão de Recibos; 

 Diversos relatórios; 
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Geração de Boletos 

Permite impressão de boletos ou 
Integração com bancos através de 
arquivo texto com layout totalmente 
configurável; 

 Permite controle de exportação de 
boletos em diversas contas correntes;  

 Impressão de Boletos em diversos 
formatos, inclusive PDF; 

 Impressão de Borderôs; 

 Opções para protestos e troca rápida 
de boletos entre contas correntes; 
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Fluxo de Caixa 

Permite cruzar informações de entradas e 
saídas financeiras para controle de saldo 
de fluxo de caixa com diversas opções: 

 

 Gráfico de Evolução Diária, que mostra 
dia a dia a evolução do Saldo do Fluxo 
de Caixa; 

 

 Relatórios: 

 Analítico: Lista uma movimentação na conta 
por linha. 

 Simples: Lista uma dia por linha, resumindo 
as movimentações do dia. 



© Secullum Sistemas de Ponto e Acesso.   Secullum Mini Academia.net 

Relatórios de Controle de Acesso 

Possui diversos relatórios de controle de 
acesso tais como: 

 Acesso Pessoal: Lista acessos feitos por uma 

pesssoa; 

 Acesso Diário: Lista todos os acessos feitos em 

um dia; 

 Acessos por equipamento: Lista todos os 

acessos feitos em um determinado equipamento; 

 Gráfico de Horário de Maior 
Movimento: Mostra em forma gráfica qual é o 

horário que houve maior número de acessos; 

 Entre outros; 
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Outras características 

 Permite exportar todos os relatórios para os formatos: PDF, Microsoft XPS, 
Html, MHT Web, Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP, GIF, JPEG, 
PNG, TIF, Windows Metafile entre outros. 

 Agendamento de Tarefas tais como: backups, comunicação com equipamentos, 
entre outros; 

 Permite integração com Sistemas DVR/NVR para captura de imagens de 
câmeras; 

 Permite controlar estoque, vendas de produtos e contas pessoais de consumo 
das pessoas cadastradas no sistema; 

 Impressão de Ficha de Inscrição de Alunos com diversas opções de formatação; 

 Permite integração com sistemas externos para cadastro automático de pessoas; 
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Especificações Técnicas 

 Licenciamento: Este sistema é comercializado na modalidade Mensalidade 

 Sistema Operacional: compatível com Windows XP ou superior (otimizado para 
Windows Vista/Seven);. 

 Banco de Dados: padrão do sistema em SQL Server CE, podendo no entanto, ser 
utilizado com a maioria dos bancos de dados atualmente disponíveis (SQL Server, 
Oracle, Sybase, Mysql, Firebird, PostgreSQL); 

 Linguagem de programação: VB.NET; 

 Computador requerido: Processador com 1 Ghz, memória de 512Mb, espaço em 
disco de no mínimo 1 Gb, resolução 1024x768 (nesta configuração uso máximo de 3 
equipamentos de controle de acesso); 

 Computador sugerido: Multi-processador acima de 3 Ghz (multi-core ou vários 
processadores), memória de 4 Gb, espaço em disco de, no mínimo 10 Gb, resolução 
1024x768; 



© Secullum Sistemas de Ponto e Acesso.   Secullum Mini Academia.net 

Acesse também: 

 

           http://www.facebook.com/SecullumOficial 

 

 

           http://twitter.com/SecullumOficial  

 

 

           http://www.youtube.com/SecullumTV  

 

 

 

Maiores informações sobre o sistema, acesse: 

http://www.secullum.com.br/  

http://www.facebook.com/SecullumOficial
http://twitter.com/SecullumOficial
http://www.youtube.com/SecullumTV
http://www.secullum.com.br/

