


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


Gestão de

Estacionamentos

Versátil

A gestão de estacionamento

nunca foi tão simples.

O Secullum Estacionamento

oferece uma opção de baixo

custo para estacionamentos

de pequeno porte e que com

cancela manual.

Conheça o aplicativo eMOB

eMob



eMOB
Rápido e 
prático

O Secullum eMOB é o aplicativo do

Secullum Estacionamento. Com ele

é possível gerenciar tudo a partir de

tablets e smartphones, sem a

necessidade de equipamentos de

controle de acesso. Desenvolvido

para dispositivos Android e IOS,

funciona como um terminal de

controle para pequenos e médios

estacionamentos. É uma solução

indicada para estabelecimentos

onde o operacional é feito

manualmente, ou seja, sem uso de

cancelas e equipamentos de acesso.

Com o APP, o controle de veículos

pode ser muito mais rápido e

prático.



Benefícios

Sem necessidade de equipamentos de

controle de acesso.

Controle através de um Smartphone.

Sistema prático e seguro.

Sem configurações complicadas.

Ágil e seguro.

Cálculo de tarifas automático.



Pode ser utilizado em sistemas Android e IOS.

Imprime tickets e comprovantes de pagamento.

Comunica-se com impressoras térmicas com

conexão bluetooth (verificar modelos

integrados).

Calcula tarifas automaticamente, baseado nas

informações cadastradas e no tempo de

estadia do veículo.

Todas as movimentações realizadas ficam

salvas em relatórios disponibilizados no

sistema.

Faz o reconhecimento de tickets através de

leitura de QR Code ou Código de Barras.

É compatível com modelos de POS

disponibilizados no mercado (verificar modelos

integrados).

Características do 
Secullum Estacionamento - eMOB



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 Estacionamento 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

eMob

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

