
Ponto Secullum 4
Módulo Web na Nuvem

Apresentação
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Utilizando o aplicativo

            É possível localizar os links e o QR Code para download do App entrando em Manutenção > 
Serviços Online > Módulo Web na Nuvem e clicando em Links para download do aplicativo.

Utilizando pelo navegador

            O Módulo Web na Nuvem pode ser acessado através do seu computador (navegador) ou 
smartphone. Com este serviço, o funcionário pode visualizar seu ponto, solicitar alterações , lançar 
ajustes e justi�cativas e muito mais. Todas as solicitações de alteração do ponto �cam sujeitas a 
aprovação pelo administrador do Ponto Secullum 4 ou pelo pro�ssional de RH.
           Para acessar o serviço pelo navegador, o funcionário precisa de 3 informações: o link da 
empresa para acesso, o nº de folha ou nº identi�cador do funcionário e a senha. O link da empresa 
lhe é informado  entrando em Manutenção > Serviços Online > Módulo Web na Nuvem, no campo 
Caminho do Serviço, após clicar em Veri�car se o serviço está ativo para esta empresa.  

Nº da Folha/Nº identi�cador e senha: estas
informações são as mesmas utilizadas
em navegadores e são encontradas no
cadastro do funcionário.

Código do Serviço: Este código é informado 
entrando em Manutenção > Serviços Online > 
Módulo Web na Nuvem, no campo Código do Serviço.
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Selecione como deseja acessar o 
sistema: As opção disponibiliza-

das são Número de Folha ou 
Número Identi�cador.

Nº de Folha ou Nº Identi�cador: 
você pode escolher com qual 

informação deseja entrar no 
sistema. Ambas são informadas 

no cadastro do funcionário no 
Ponto 4.

Senha: a senha é habilitada no 
cadastro do funcionário, no 

Ponto Secullum 4.



Telas do App

            O Aplicativo dispõem das mesmas telas disponibilizadas na versão Web e se assemelha 
bastante com o visual do serviço quando utilizado no navegador. Além das telas exibidas abaixo, o 
app ainda tem as telas Minhas Solicitações, Período Encerrado e Calculadora.

Cartão Ponto
A tela de cartão ponto serve para 
que o funcionário visualize suas 
batidas no mês, que ele pode 
selecionar através do campo Perío-
do. Além disso, é possível visualizar 
maiores detalhes sobre as marcações 
de cada dia, como a quantidade de 
horas normais realizadas, horas de 
falta, extras, DSR e carga horária.

Alterar Batidas
Nesta tela o funcionário consegue 
solicitar alterações nas suas batidas 
registradas no cartão ponto. As 
marcações que são alteradas ou 
adicionadas nesta tela �cam sujeitas 
a aprovação do administrador do 
Ponto Secullum 4 e é obrigatória a 
inclusão de uma justi�cativa ao 
solicitar a alteração.
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*Todas as solicitações de alteração do ponto �cam sujeitas a aprovação pelo administrador do Ponto Secullum 4 ou pelo pro�ssional de RH.



Telas do App

                    Na tela Minhas Solicitações o usuário pode visualizar todas as alterações que foram feitas 
nas telas Alterar Batidas, Justi�cativas, Ajustes Parciais e também as solicitações de alteração de 
dados cadastrais realizadas na versão Web. A tela Período Encerrado funciona como um arquiva-
mento das batidas. Elas �cam inalteráveis nos dias anteriores à data informada nesta tela. 

Justi�cativas
A tela de justi�cativas é utilizada 
para o funcionário lançar uma justi�-
cativa pré-cadastrada no sistema 
para um período no qual ele se 
ausentou, podendo ainda descrever 
com mais detalhes a ocorrência no 
campo Descrição. Este campo 
também depende de aprovação por 
parte do administrador do Ponto 
Secullum 4.

Ajustes Parciais
O ajuste parcial é utilizado para 
lançar justi�cativas em um período 
mais curto no qual o usuário se 
ausentou. Além de incluir uma justi�-
cativa para este, deve ser de�nido o 
intervalo de horário ausente e o tipo 
do valor: positivo ou negativo. Assim 
como nas telas de Justi�cativas e 
Alterar Batidas, as alterações feitas 
�cam sujeitas a análise do adminis-
trador do sistema.
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*Todas as solicitações de alteração do ponto �cam sujeitas a aprovação pelo administrador do Ponto Secullum 4 ou pelo pro�ssional de RH.



51 3205.1964
www.secullum.com.br
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