
Soluções em Controle de Ponto e Acesso

Software
Controle de Ponto

Ponto Secullum 4

Apresenta interface amigável, agilidade e 
�exibilidade 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.

Além de algumas funcionalidades já presen-
tes na versão anterior, como Banco de Horas, 
Escala de Revezamento Cíclica, Exportação 
para qualquer folha de pagamento, o novo 
sistema conta com novidades antes presentes 
apenas em módulos adicionais, tais como 
tratamento de quatro horários �exíveis, 
módulo de consulta de dados via Web, entre 
outros.
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CONTROLE DE PONTO
•  Arquitetura Cliente/Servidor
•  Interface amigável e de fácil visualização ao usuário
• Software permite o Registro do Ponto em Faixas Horárias pré-de�nidas 
pelas escalas de trabalho estipuladas pelo RH (cíclicas, diária, semanais ou 
mensais)
•  Controle e gestão de saídas intermediárias e saídas antecipadas
• A Licença permite o uso do software, sem restrição ao  número de estações 
de trabalho
•  O Software prevê o tratamento do Ponto para até 2.000 pessoas, podendo 
ser expandido para até quantidade de pessoas ilimitada (consultar valores 
diferenciados)
• Permite o tratamento e gerenciamento de Escalas Diárias, Cíclicas e Mensais, 
Troca de Escalas, Troca de Horários
• Permite o tratamento de escalas variadas de horários, tais como 12x36 
(trabalha 12 horas e folga 36), 6x2, 6x1, Escalas Administrativas e Escalas de 
Vigias
• Planilha para escala pessoal em branco ou preenchido, permitindo 
impressão
•  Permite a con�guração e o Tratamento de Horas Extras, Faltas e Tolerância 
de Atrasos, Exceções e Anomalias, com edição geral e individual diretamente 
no Cartão Ponto, permitindo visualizar em Tela o período
•  Controle de compensações diária para eventos esporádicos
•  Permite o Gerenciamento de funcionários através de grupos
• Permite o tratamento do Banco de Horas con�gurável e �exível para 
qualquer intervalo de tempo (semanal, mensal, trimestral, etc...)
•  Permite Pagar as Horas do Banco de Horas Positivas em Horas, respeitando 
os devidos percentuais e disponibiliza os extratos e posições atualizadas
•  Permite tratar qualquer tipo de Evento por Quantidades ou Valores,   
disponibilizando tais informações na forma de extrato ou resumida no Cartão 
Ponto
• Controle de Jornada de Trabalho, permite tratar os Ausentes e Presentes, 
apuração de horas trabalhadas e visualização das exceções em calendário
• Permite o tratamento de Crachás provisórios de forma simpli�cada, com 
período de validade
•  Expiração automática do crachá provisório após o uso do crachá de�nitivo, 
mesmo se antes da data de expiração prevista
•  Permite o tratamento de programações de Extras, Férias e Afastamentos
• Permite o tratamento das apurações e acertos de Forma Individual ou 
Coletiva, por Local, Departamento ou Turno
•  Totalmente parametrizável com de�nição de tolerâncias para as marcações 
do ponto, escala de folgas, justi�cativas, horários de trabalho, feriados, 
conjunto de eventos e interface para a folha de pagamento, permitindo a 
geração de arquivos no formato TXT para exportação
•  Permite a Parametrização diferenciada por Colaborador, Servidor, Prestador, 
Estrutura Organizacional e Empresa
•  Gerenciamento de fórmulas de cálculos das totalizações do sistema
• Permite organizar as pessoas em Estruturas Organizacionais (Diretorias, 
Superintendências, Coordenadorias, Departamentos, Seções, Setores, etc.) 
em até dez níveis
•  Além da Estrutura organizacional, permite organizar as pessoas através de 
Departamento, Função e duas outras classi�cações parametrizáveis
•  Permite fácil con�guração do layout do Espelho de Ponto a ser exibido e as 
informações contidas neste

• O Software possui o controle total das Horas e Extras, diferenciando e 
identi�cando quando o DIA seguinte é FERIADO ou DESCANSO, assim nos 
dias que o colaborador entrar às 22:00 e sair às 05:00 o sistema diferencia os 
Percentuais de Horas Extras a partir das 00:00 e Antes das 00:00
•  Pagamento de horas extras sem restrição, ou mediante aprovação
• Possibilita con�gurar período do adicional noturno para cada horário de 
trabalho
•  Possui calculadora de horas integrado
•  Relatórios estatísticos e emissão do cartão ponto
•  O sistema permite tratar mensalista e horista
•  Todos os relatórios podem ser exibidos em tela, impressos ou exportados 
para JPG, XLS, VRX ou HTML
•  Cadastro de usuários do sistema no próprio banco de dados de acordo com 
suas respectivas permissões, possibilitando acesso simultâneo de vários 
usuários, com acesso restrito a usuários cadastrados
• Acesso restrito de usuários, permitindo o acesso a somente a estrutura 
cadastrada (Diretorias, Superintendências, Coordenadorias, Departamentos, 
Seções, Setores, etc.), e permissões de incluir, modi�car ou excluir informa-
ções, de acordo com as permissões estabelecidas para cada usuário
•  Importa e Exporta Colaboradores via arquivo texto
•  Permite renomear todas as colunas da tela de cálculos, cartão ponto e ponto 
diário, diferenciado por estrutura
•  Criação de Campos Adicionais no cadastro de funcionários

FUNCIONALIDADES




