


Esta massa pulsante de
seres humanos entra e sai
de infinitos destinos a
cada minuto. Imagine este
enorme fluxo de vida sem
controle, sem gestão, sem

algo que traga ordem ao
caos. A tecnologia veio
para nos salvar, na forma
de softwares cada vez
mais variados.

Sete bilhões de pessoas se 
movimentam por 

este mundo



Ser simples, ser descolado, ser promissor.
Muitos destes softwares parecem
programados para prometer muito. Mas
você não consegue promover controle e
gestão com promessas. E num mundo que
apenas se complica cada vez mais, não há
margem para erros. Produtos sem solidez,
que oferecem simplificação, mas são
enigmas indecifráveis; legislações
complexas que talvez, quem sabe, sejam
atendidas. Ou não.

Olá, sou a Secullum. Meu negócio são
softwares que ajudam no seu trabalho, ao
invés de dar mais trabalho. Não falo em
promessas. Prefiro oferecer tranquilidade e
confiança reais, que só podem ser
construídas através da experiência com
centenas de milhares de clientes
conquistados ao longo do tempo.

Eu sou feita para facilitar a gestão. Existo
para que o ir e vir, cada vez mais intenso das
pessoas, seja natural e eficiente. Sei o
quanto é importante ser prático, sábio,
prestativo e leve. E, assim, colocar toda a
informação na sua mão. Afinal, tudo que faz
fluir melhor a vida, nos torna mais humanos.

O que somos nós? É fácil dizer.

Secullum
Ser fácil pra ser 

humano.



https://www.youtube.com/watch?v=4EsrsUBF-po


Academia

moderna e

prática

O Secullum Academia qualifica uma

administração inovadora e ciente de

que resultados são reflexo de uma

boa gestão. A automatização dos

processos permite a centralização e

organização de todas as informações,

inclusive a experiência dos usuários.



Mais de 5 mil
equipamentos 
controlados

2,6 milhões
de usuários 
cadastrados

5 mil 
clientes

Secullum
Academia 
em números



Transforme sua academia, Studio, Box ou

centro de ginástica em um ambiente de

acesso seguro e prático para funcionários e

alunos. A automatização de processos do

sistema permite que você tenha todas as

informações, referentes à cadastros, dados

financeiros, controle de mensalidades,

centralizadas e organizadas.

Através do sistema, o controle de

mensalidades se torna algo simples,

dispensando a preocupação de todos os

meses ter de conferir inadimplentes ou

negar manualmente o acesso do aluno.

Com recursos de bloqueio e avisos por

aplicativo, ele gerencia a experiência de seus

clientes dentro da academia.

Secullum Academia: 
gestão do negócio 



Gestão de contas a pagar e receber;

Fluxo de caixa;

Controle de acesso;

Controle de turmas;

Módulo de consumo;

Gestão de treinos;

Gestão de evolução.

Características do 
Secullum Academia



Cadastro de alunos, funcionários e
professores;

Visualização de Relatórios em tela;

Exportação de Relatórios;

Configuração de Biometria Online

Controle de Serviços oferecidos pela
Academia;

Geração de mensalidades;

Gestão de contas a pagar;

Gestão de contas a receber (geração de
boletos e recibos);

Tela simplificada para quitação de

mensalidades e pesquisa de informações
de pessoas

Controle de Cheques;

Fluxo de caixa previsto realizado e gráfico
de Evolução;

Ficha de Anamnese;

Controle de Turmas com limite de pessoas;

Configura avisos de vencimentos de
mensalidade;

Agenda para Avaliações, Trocas de Trocas
de treinos, etc.

Características do 
Secullum Academia



Módulo de Consumo.

Compatível com as tecnologias: - Controle de
Acesso: Digitação de senha, Código de Barras,
Proximidade, MiFare, Biometria; - Circuito
Fechado de TV: Câmeras IP, WebCam, ou
sistema de Câmeras analógicas ou IP (revisar
compatibilidade com fabricante);

Cadastro de Usuários permite configurar
permissões de inclusão/alteração/exclusão de
contas a pagar;

Restrição de Cadastros permite restringir
ações de inclusão/alteração/exclusão para
cada tela do sistema;

Ficha de Inscrição, permite utilizar arquivos
RTF com imagens e textos formatados;

Impressão de Etiquetas para Malas Diretas
com layout totalmente configurável;

Controle Serviços oferecidos, um aluno pode
utilizar vários serviços;

Geração de Serviços em três modalidades:
Automática com agendamento (para
mensalidades), Na Inscrição (para matrículas)
ou Manual (para as demais situações)

Gestão de Contas a Pagar e a Receber com
opções para geração de Recibos, Boletos e
controles de Cheques;

Características do 
Secullum Academia



Opção para pagamentos múltiplos no contas
a receber. Pode-se parcelar um serviço em
vários pagamentos, com opção de cobrança
de juros.

Módulo de Consumo integrado aos controles
financeiros do sistema, permite controlar a
comercialização de itens na academia, tais
como alimentos, camisetas, energéticos, etc...

Relatórios de Fluxo de Caixa previstos,
realizados e gráfico de evolução periódico;

Relatório de Clientes em Atraso que mostra
quantos dias e o total que o cliente está
devendo

Controle de Fichas de Anamnese para
acompanhamento dos alunos;

Cadastro e controle de Turmas com limites de
pessoas, permite agrupar pessoas em turmas,
podendo-se também indicar quais
equipamentos e horário as pessoas desta
turma terão acesso.

Configurações de avisos sobre vencimentos
de mensalidades nos equipamentos de
acesso;

Tela especial simplificada para quitação de
mensalidades e pesquisa de informações de
pessoas;

Permite configurar Mensagens de avisos de
vencimento no display dos equipamentos ou
no visualizador de acessos.

Características do 
Secullum Academia



Módulo Recepção

Ideal para tarefas rotineiras, como o pagamento de
contas de alunos, liberações de catraca (manual), e
abertura e fechamento de caixa.

Módulo Consultas foi desenvolvido para que os alunos da
academia tenham acesso às informações das suas
fichas de treino, contas de serviços ou produtos.

Módulo Consumo

Para comercializar produtos, controlando o estoque e
gerando cobranças para pessoas cadastradas.

Módulos
Secullum Academia



Backup

O serviço de backup remoto permite que o

banco de dados do sistema seja salvo em um

diretório na Nuvem. Como resultado, os

arquivos ficam mais acessíveis e seguros, em

caso de problema com o computador.



O aplicativo Secullum Academia é

ideal para as academias que querem

proporcionar uma experiência

completa de praticidade aos alunos e

professores. Funciona em sincronia

com o sistema gerencial principal e

centraliza as principais informações

como fichas de treino, dados

financeiros e cadastrais, permite

marcar avaliações, acompanhar o

desempenho da rotina e resultados.

Tudo na palma da mão, através de

dispositivos móveis, como tablets ou

smartphones.

Secullum
Academia

APP



Benefícios - Alunos

Fichas de Treino

Dados Financeiros

Dados Cadastrais



Agenda

Fichas de Avaliação

Meus Alunos

Benefícios - Professores



Requisitos

aplicativo

Secullum

Academia

APP
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)

Compatível com iPhone, iPad, iPod touch



Versão Compacta

MINI 

ACADEMIA A versão compacta do Secullum

Academia é ideal para clientes de

pequeno porte. Oferece gestão de

controle financeiro, e de acesso para

alunos e instrutores, bloqueando

inadimplentes e mantendo cadastro

completo. O sistema gera

mensalidades automaticamente e

permite controlar toda o fluxo

financeiro da sua academia.



Compatível com a maioria dos equipamentos de controle de acesso do 
mercado

Cadastro de alunos, professores, funcionários, entre outros

Diversos relatórios de acesso, como Acesso Pessoal, Acesso Diário, Horários 
de maior movimento, entre outros

Gestão de contas a receber com controle de mensalidades

Importação e exportação de pessoas e acesso através de arquivo texto e 
banco de dados

Controle de contas a pagar

Controle de recibos, boletos e cheques

Fluxo de caixa prestativo, realizado e gráfico de evolução

Agenda para avaliações, trocas de treinos, entre outros

Gráficos de Antropometria

Controle de avaliações físicas

Cadastro e controle de treinamentos

-

-

Módulo de consulta de fichas de Treinos para alunos

Secullum Academia APP – aluno tem acesso à avaliações e treinos através 
do aplicativo móvel (vendido separadamente)

-

-
Secullum Academia APP – professor tem acesso à avaliações e treinos via 
tablet (vendido separadamente) -

Secullum Mini 
Academia

Secullum
Academia

-

Tabela 

Comparativa
Secullum

Academia



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

Integração

Secullum Academia +

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.

Secullum  Academia + 
Secullum Checkin



Entre em contato com uma revenda autorizada

ou acesse o nosso site www.secullum.com.br.

Quer estar por dentro de todas as novidades

sobre gestão e controle de acesso para

estacionamento? Acompanhe nosso blog em:

blog.secullum.com.br e nossas redes sociais no

@secullumsoftwares.

Fique 

por 

dentro

O Secullum Academia foi projetado para

que o processo de implantação seja

simplificado. Acima de tudo com

interface intuitiva e fácil utilização e

adaptação.

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


Veja mais em:

TROCAR FOTO

https://www.facebook.com/SecullumSoftwares
https://www.instagram.com/secullumsoftware/
https://br.linkedin.com/company/secullum
https://www.youtube.com/channel/UCj3831XrBXS8KnZ87pSnzhw

