Sete bilhões de pessoas se
movimentam por

este mundo
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.

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.

Gerenciamento de
entradas e saídas
com segurança

O sistema Secullum Acesso
controla e gerencia a circulação em
locais privados como empresas e
condomínios, garantindo segurança
aos usuários.

6 mil

clientes

10
mil
equipamentos

Secullum
Acesso em
números

Mais de

controlados

Mais de

24,5 milhões

de usuários cadastrados

Saiba quem, quando e onde acessou!

O Secullum Acesso permite controlar o fluxo de
pessoas por meio de horários, escalas, níveis de
acesso e ambientes. Bloqueia entradas e saídas
não autorizadas em locais ou horários específicos.

Controle de
entradas e
saídas

Através de uma interface simples, o sistema possui
funcionalidades diversas, que compreendem
cadastramentos, configurações de equipamentos e
consulta a relatórios.

Benefícios
Compatível com a maioria dos equipamentos de
Controle de Acesso, Captura de Imagens e
Acionadores do mercado.

Exportação de relatórios para diversos formatos
tais como PDF, XPS, Html, Word, Excel, BMP, GIF,
JPEG, PNG, entre outros.

Opção para conexão com banco de dados MS SQL
Server, Oracle, entre outros.

Projetado para aplicações críticas e grandes
quantidades de acessos.

Módulo de Controle de Refeitório integrado ao
sistema.

Disponível nas versões Windows Desktop e Web.

Executa ações de acordo com acontecimentos tais
como enviar e-mail caso um equipamento deixar
de responder, entre outros.

Características do
Secullum Acesso
Relatórios

São vários relatórios disponíveis, em formatos
diversificados, atendendo todas as necessidades:
Distribuição de Horários
Pessoas Presentes

Pessoas
Ocorrências
Etiquetas
Relatórios Personalizados
Números Provisórios
Números Não Encontrados
Vários Números de Pessoas
Liberações Extras
Bloqueios Extras

Resumo de Acessos

Acesso Pessoal
Acesso Diário
Acesso por Equipamento
Estatísticas
Inconformidades
Relatório de Visitas
Último Acesso
Liberações Manuais de Catracas
Histórico de Números Usados

Histórico de Classificações
Histórico de Níveis
Histórico de Estados

Características do
Secullum Acesso
Biometrias
É possível configurar qualidade e
quantidade mínima de imagens capturadas
para cadastro;
Grava imagens das digitais capturadas para
consultas e/ou recadastro;
Captura várias imagens para cadastro e
seleciona a melhor delas para inclusão;
Função Pânico: Permite identificar uma
digital específica como “função pânico”.

Desta forma, quando um registro de acesso
é feito através desta digital, o sistema pode
acionar
processos
especiais,
como
acionamento de alarme, envio de email
alerta, entre outras ações;
Para quem utiliza o reconhecimento de
digitais online, ao editar o cadastro de
digitais ocorre a sincronização automática
entre o sistema local e online.

Características do
Secullum Acesso
Plantas baixas

Agendamento de tarefas

Permite acompanhar:

O sistema permite que você agende tarefas
para serem realizadas automaticamente,
como:

Acessos feitos nos equipamentos, podendo
exibir avisos e imagens de câmeras
associadas a este equipamento;
Status da comunicação dos equipamentos
da planta baixa (depende da compatibilidade
do equipamento, disponível em breve);
Imagens de câmeras integradas ao software
de CFTV;
Avisos de sensores, tais como presença,
incêndio, porta aberta, entre outros;
Pessoas dentro da planta baixa através do
último acesso feito.

Comunicação
com
equipamentos
(agendamento de comunicações);
Exportação de dados (exportação de
arquivos texto de registros de acessos e/ou
dados de pessoas);
Backup dos dados do sistema.

O Secullum Acesso App chegou para reforçar a
segurança e simplificar o fluxo de pessoas em
empresas e condomínios residenciais ou
empresariais. Com ele é possível liberar entradas e
saídas, consultar histórico de acessos, cadastrar e
agendar visitantes, e reservar espaços como sala
de reuniões, salão de festas, quadras esportivas,
entre outros locais, que podem ser personalizados.

Secullum
Acesso App

Além do controle de acesso, é possível notificar a
todos os usuários do app sobre tudo o que
acontece na empresa ou condomínio, por meio do
painel de comunicados gerais.
O Secullum Acesso App é simples, fácil e seguro!

Requisitos
aplicativo
Secullum
Acesso
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

Módulos
Secullum Acesso

Módulo Recepção
Registra o cadastro de visitantes na empresa além de
possibilitar acesso às informações úteis para as
atividades da recepção.

Módulo Pessoal
Efetua agendamento prévio de visitas, consulta acessos,
faz liberações extras.

Módulo Refeitório
Registra o acesso ao refeitório, com controle de
cobranças, relatório de por tipo de refeição e integração
com ponto.

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.

Versão Compacta

MINI
ACESSO

Esta opção é ideal para clientes de pequeno porte que
se preocupam com a segurança de quem circula em
seus ambientes. Com limite de cadastros, controla
pessoas por níveis de acesso, horários e datas.
Também inclui módulo Recepção para cadastro
facilitado de visitantes, e módulo Refeitório, com
opção de valores de refeições e horários.

Secullum
Mini Acesso

Tabela
Comparativa
Secullum
Acesso

Secullum
Acesso

Compatível com a maioria dos equipamentos de controle de acesso do
mercado
Controle de pessoas e visitantes através de horários, níveis de acesso e
datas
Diversos relatórios de acesso, como Acesso Pessoal, Acesso Diário, Horários
de maior movimento, entre outros
Módulo recepção para cadastro facilitado de visitantes
Importação e exportação de pessoas e acesso através de arquivo texto e
banco de dados
Módulo de controle de refeitórios com opções para valores de refeições,
horários, entre outros.
Limite máximo do cadastro de pessoas (verificar licença)

Cadastro de processos para controle de automação
Acompanhamento de acessos por plantas baixas

Cadastro de ambientes para controle de lotação
Integração com câmeras IP e sistemas de CFTV

200

-

-

Módulos de controle de veículos

-

Integração com sistemas de elevadores

-

Versão Web (verificar licença)

Compatível com Secullum Acesso APP

-

-

ilimitado

Integração
Secullum Acesso +
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 Acesso +
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.

Fique
por
dentro
O Secullum Acesso foi projetado para
que o processo de implantação seja
simplificado. Acima de tudo com
interface intuitiva e fácil utilização e
adaptação.

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.

Veja mais em:

