


Você está em uma Nova Era! Era em que 
é possível otimizar o tempo para ganhar 
produtividade e qualidade.

• A Secullum traz sua experiência para atender as 
necessidades de sua empresa através do Sistema 
Ponto Secullum 4.



Visão Geral
Quer uma maneira moderna e confiável de controlar os
seus funcionários?

• O Ponto Secullum 4 controla as marcações com 
diferentes horários, escalas cíclicas e mensais, carga 
horária e marcações pelo módulo web. Além de exportar os 
cálculos para folha de pagamento e imprimir o cartão ponto 
de seus funcionários.

• Sistema compatível com as normas do Ministério do 
Trabalho, inclusive da Portaria 1.510



Público Alvo
• Destina-se a todas as empresas que queiram 

automatizar a tarefa de registrar o ponto de seus 
funcionários, obtendo de maneira ágil e rápida o 
cartão ponto e demais relatórios trabalhistas.



Fácil de Utilizar
• Permite ao usuário 

incluir novos campos na 
tela de Funcionários;

• Comunicação direta ON 
Line e OFF Line com 
diversos Equipamentos;

• Comunicação via 
importação de arquivo 
texto;



Fácil de Utilizar
• Todos os relatórios 

impressos também 
podem ser visualizados 
em tela. Além de serem 
salvos em arquivos;

• Inclui Módulo de Escalas 
Mensais, Módulo de 4 
Horários e Módulo Web 
para solicitação de 
alterações de Ponto pelo 
próprio funcionário;



Controle Total de Horas
• Horas Normais, Faltas, Horas 

Extras;
• Adicional Noturno, reduzido
• Horas In Itinere, 

Interjornadas;
• Porcentagens de Horas 

extras, Hora Extra Noturna 
Reduzida;

• Carga Diária;

• DSR Automático Variável
• Tolerâncias Específicas;
• Escalas Cíclicas e Mensais,
• Compensação Diária, Semanal 

ou Mensal;
• Descanso Semanal 

Remunerado, Abonos,



Escalas de Revezamento
• Cadastro de Múltiplas escalas Cíclicas e Mensais;
• Controle OFF Line com diversos Equipamentos;



Banco de Horas
• Pode-se programar o envio de todas as Horas Extras 

ou somente Horas específicas do dia para o Banco de 
Horas.

• Fácil controle na tela de Cálculos.



Manutenção das Batidas
• Tela de Cartão Ponto , que lista todas as batidas de um 

funcionário num determinado período.
• Ponto Diário que lista as batidas de todos os funcionários 

em um dia.



Manutenção das Batidas
• Ambas as telas permitem lançar manualmente ajustes nas 

batidas, obrigando o usuário a justificar o motivo do ajuste.
• Permite renomear qualquer uma de suas colunas



Cálculos
• Opção para imprimir 

Cartão Ponto 
personalizado 
(selecionando quais 
campos imprimir);

• Impressão de Extrato 
de Totais;

• Exportação para 
arquivo de integração 
com Folha de 
Pagamento;

• Colunas Renomeáveis;



Cálculos
• Cálculo de Provisão;
• Permite criar Colunas 

mixadas;
• Geração do Espelho de 

Ponto;
• Permite pequenos 

ajustes diretamente 
nesta tela;

• Em Relatórios, é 
possível fazer a 
“Geração dos arquivos 
Fiscais”: AFDT e ACJEF. 
Usado mediante 
solicitação do Fiscal do 
MTE.



Relatório de Cartão Ponto
• Opção para imprimir o Cartão Ponto com opções desejadas.
• Novo layout e fácil de entender. Permite incluir Eventos e 

Termos do MTB.



Módulo Web
• Permite que o funcionário acesse seu Cartão Ponto e 

solicite alterações de Marcações, Abonos Parciais , 
Justificativas e até imprima este Cartão Ponto por período.



Controle Total de Horas
• Exportação para diversos 

sistemas de  Folha de 
Pagamento.

• Sistema compatível para rodar 
em Rede.

• Permite o cadastramentos de 
vários acionamentos de 
Sirenes.

• Captura fotografia do 
funcionário direto de Web Cam.

• Feriados por Cidades e 
Empresas.

• Cópia de Segurança; 
• Restauração de Backup.
• Alterações em Massa.
• Cadastro avançado de Usuários 

e Restrições de Menu.
• Inclui Calculadora de Horas.



Aplicações
• Sistema pode ser usado nos mais variados setores da 

economia:
• Indústrias, escritórios, cooperativas, supermercados, 

clubes, prefeituras, hospitais, lojas...
• Controla vários CNPJs em um mesmo sistema 

(consulte preço para CNPJ adicional)

• Versões diferenciadas para 200, 400, 600, 800, 1000, 
2000, 3000, 5000, 10.000 ou funcionários ilimitados
(consulte preços diferenciados)



Especificações Técnicas
• Sistema Operacional: compatível com Windows 2000, 

Windows XP ou Superior.
• Banco de Dados: versão padrão oferecida em Access 

( Para até 400 funcionários). Acima de 400 funcionários, 
versão disponível em SQL Server ou Oracle.

• Computador requerido: Qualquer computador que rode 
Windows 2000 ou Superior, com Memória RAM de 256 MB.

• Computador sugerido: Windows XP Home ou 
Professional, com 512 MB de Memória RAM e 1 GB de HD 
disponível.

• Capacidade ilimitada de funcionários (Consulte valores com o 
Comercial).

• Funcionamento: OFF Line.



Onde Encontrar?

BAIXE O NOVO SISTEMA NO 
ENDEREÇO:

WWW.SECULLUM.COM.BR/PONTO-SECULLUM-4
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