Secullum Acesso.Net

Controle entradas e
saídas com segurança.
O sistema Secullum Acesso.Net tem por finalidade controlar e gerenciar diversas
situações relacionadas a segurança, podendo ser aplicado em:
• Indústrias, comércios;
• Escolas e universidades;

• Empresas públicas ou privadas;
• Refeitórios.

• Condomínios;

Conheça as características do software.

t
e
.N
o
s
s
e
c
A
Secullum
Através de uma interface simples, compatível com os sistemas operacionais Windows Vista, ou interface
WEB, podemos efetuar funcionalidades diversas, que compreendem cadastramentos, conﬁgurações de
equipamentos e consulta a relatórios. Disponível também na modalidade de mensalidade, contemplando
Backup Remoto, Atualizações automáticas e direito a evolução do produto.

Características do software
• Compatível com as tecnologias:

Controle de Acesso: Digitação de senha, Código de Barras, Proximidade, MiFare, Biometria;
Captura de Imagens: WebCam, sistemas de Câmeras analógicas ou Ip (revisar compatibilidade com fabricante);
Acionadores e sensores: Catracas, Cancelas, Detectores de Metais, Botoeiras, Portas, etc.

• Integra com a maioria dos bancos de dados;
• Exportação de relatórios para os formatos: PDF, Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File,
Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, Windows Metaﬁle;
• Disponível nas versões Windows e WEB;
• Projetado para aplicações críticas;
• Módulo de Refeitório integrado ao sistema;
• Registro de Ocorrências;
• Relatório de Linha do Tempo;
• Controle de eventos, executa ações de acordo com acontecimentos (Ex: Envia e-mail caso
um equipamento deixe de funcionar, ou envia um SMS caso uma porta for arrombada);
• Monitoramento em tempo real utilizando plantas baixas.

Mais soluções Secullum:

Secullum Mini Academia.Net

Secullum Clube.Net

Ponto Secullum 4

Controle o acesso de alunos e instrutores
bloqueando inadimplentes e mantendo o
cadastro completo. O sistema gera
mensalidades automaticamente e permite
controlar toda a parte financeira de sua
academia.

O sistema Secullum Clube.Net foi
projetado para atender todos os tipos de
clubes ou associações. Através de uma
interface amigável ele centraliza tarefas
de controle de acesso, segurança e
controle financeiro de maneira objetiva,
tornando-se uma ferramenta ideal para o
controle total do seu clube.

Apresenta interface amigável, agilidade e
flexibilidade no controle de horas
trabalhistas (horas normais, faltas,
extras, DSR, adicional noturno, etc.).
Agora disponível também na modalidade
de mensalidade, contemplando Backup
Remoto, Atualizações automáticas e
direito a evolução do produto.
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