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Sistema de Ponto em Nuvens 

Secullum Ponto Web 
O Secullum Ponto é prático, inovador e passa por atualizações constantes, 
acompanhando as mudanças de cenário. Aliado a uma interface moderna e intuitiva, 
garante  meios para uma gestão  de pessoas inteligente  e significativa para a empresa. 

Tenha ainda mais agilidade e flexibilidade no controle de horas trabalhistas com um 
sistema totalmente na nuvem. 

O novo sistema de controle de ponto da Secullum, além de ter as melhores 
funcionalidades do Ponto Secullum 4, ainda permite ao usuário a possibilidade de ter 
todos os seus dados na nuvem, podendo acessá-los de qualquer lugar. O visual é 
totalmente renovado, com as funcionalidades dispostas de forma simples e intuitiva. 

 

FUNCIONALIDADES

 

 

 

 

 

 
 

*Software adequado a portaria 1510 e 373 do MTE. 
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Segurança para a 
empresa, tranquilidade 
para o funcionário 

 
 

Com o Secullum Ponto, você possui configurações para 

escalas cíclicas ou mensais, regras específicas por 

hierarquia, departamento, turno ou local de trabalho. 

Automatiza o controle de horas normais, extras, abonos, 

férias e afastamentos. Tudo para deixar a rotina da equipe de 

RH mais ágil e simplificada. Possui opções de uso offline ou  

web adequadas à portaria 1.510 e 373 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, com integração para softwares de folha 

de pagamento 
 

 

 
Secullum 

Ponto 

planos Web  

O sistema de controle de ponto dos 

planos WEB, além de ter as melhores 

funcionalidades do Secullum Ponto Offline 

ainda permite ao usuário a possibilidade 

de ter todos os seus dados na nuvem, 

podendo acessá-los de qualquer lugar. 

O visual é totalmente renovado, com as 

funcionalidades dispostas de forma 

simples e intuitiva. 
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Características    do 
Secullum Ponto - planos Web 

 
 

Operação através de interface 100% 

web, compatível com a maioria dos 

navegadores 

 

Agente de comunicação automatizado, 

realiza tarefas através de serviço do 

Windows sem necessidade de 

operação do usuário 

 

Adequado à portaria 1.510 do Ministério 

do Trabalho e Emprego 

Controle de dias de folga com cálculo  

especial de percentual de extra 

 

Gravação do registro de ponto original e 

equipamento que originou o registro 

 

Informações na tela principal sobre 

quantidade disponível de papel para 

impressão nos relógios 

 

Principais diferenças entre os planos do Secullum Ponto 
 

Web Pro Web Ultimate 

Limite do Banco 6Gb 10Gb

Básico Portaria 151O 

Totalmente Web 

Aplicativo/Geolocalização 

Múltiplos Contratos por Funcionário 

Tirar foto do atestado médico 

Inclusão de ponto offline 

Tirar foto ao incluir ponto 

Inclusão de Ponto por perímetro 

Reconhecimento facial 

Inclusão de ponto por Perímetro 

Permitir solicitar alterações no sistema 
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Plano 
Web Pro 

 

Com o Plano Web Pro a 

equipe de RH terá novas 

funcionalidades, mais os 

recursos do plano Web 

Basic. Sendo, múltiplos 

contratos por funcionário, 

opção de registro de 

atestado médico por foto, 

inclusão de ponto offline, 

certificação de registro por 

recurso de geolocalização 

ou por foto. 

Os planos web oferecem 

mais segurança aos dados 

dos funcionários, o Web 

Pro possui limite de banco 

de 6Gb e direito a todas as 

novidades lançadas. 

Plano 
Web Ultimate 

 

Com o Plano Web Ultimate a equipe 

de RH terá novas funcionalidades, 

incluindo os recursos do plano Web 

Pro. Como múltiplos contratos por 

funcionário, opção de registro de 

atestado médico por foto, inclusão 

de ponto offline, certificação de 

registro por recurso de 

geolocalização, perímetro, por foto 

ou reconhecimento facial. Também 

permite solicitação de alterações de 

sistema. 

Os planos web oferecem mais 

segurança aos dados dos 

funcionários, o Web Ultimate possui 

limite de banco de 10Gb e direito a 

todas as novidades lançadas 
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Secullum Ponto Web 

Central do 

Funcionário 
APP  

O aplicativo Central do funcionário, 

permite tanto à funcionários quanto à 

gerentes o acompanhamento do 

cartão ponto, das solicitações de 

alteração, lançamento de justificativas 

e ajustes. 

 
Garantindo a segurança  do registro  para a 

empresa e para o funcionário, a inclusão de

 ponto pode ser realizada por 

geolocalização, perímetro, reconhecimento 

facial, inclusão de foto. 
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Disponível para mobile (android e iOS) e web 

 

Possui indicadores com o saldo do banco de 
horas, horas extras e faltantes 

 

Visualização do cartão ponto, com detalhes 
sobre as extras e faltas, ajustes ou 
justificativas 

Inclusão de ponto manual 

Inclusão de registro de ponto offline 

 

Opção exigir captura de foto do funcionário no 
momento da inclusão, para realizar 
reconhecimento facial 

Os funcionários podem acompanhar suas 
solicitações através do aplicativo e os 
gerentes podem aprovar ou reprovar estas 
solicitações 

 

Opção para adicionar uma imagem do 
atestado ou comprovante médico, junto a 
justificativa 

 

 

O bioweb é um servidor na nuvem, onde 
ficam armazenadas as biometrias e as 
imagens faciais dos colaboradores. Este 
serviço é disponibilizado para quem deseja 
utilizar registro por reconhecimento facial ou 
biométrico 
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Requisitos 
aplicativo 
Central do

 
Funcionário

 

Requisitos Android  Requisitos  iOS

Requer Android 5.0 ou superior  Requer  iOS 10.0 ou  superior

Memória
 

RAM: 1GB Memória
 

RAM: 1GB 

Conexão com a internet

 
(wifi – 3G/4G) Conexão com a internet

 
(wifi – 3G/4G) 

Compa�vel

 

com

 

iPhone,

 

iPad, iPod touch

 

Secullum Ponto + 

Secullum Checkin 

O

 

Secullum  Checkin  é um  

aplicativo  para  computadores,  
tablets, smartphones ideal para  
quem  procura  otimizar  o 
controle  de  acesso  com  um  
baixo  investimento.  

Secullum Ponto + 

Secullum Checkin 

 

 

O aplicativo Secullum Checkin 
valida o acesso de pessoas através 
de reconhecimento facial, senhas 
numéricas, QR Codes ou outros 
códigos de barras, em locais que 
utilizam os sistemas da Secullum. 
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Secullum Ponto Web 

Foi desenvolvido
 

para
 

facilitar o 

gerenciamento
 

de
 

ponto
 

para:
 

 

Empresas Industrias

 

Prefeituras

 

Escolas
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