
Secullum Escola.Net

O Secullum Escola.Net é um sistema de controle e acesso para instituições de educação, e com 
ele você sabe exatamente quem entra e sai, através de um detalhamento completo do perfil 
da pessoa. É uma das garantias de tranquilidade para as rotinas diárias de sua instituição. 

Conheça as características do software. Conheça as características do software. 

Segurança é dever de casa.
Controle o acesso e saída de sua instituição.



www.secullum.com.br
51 3205.1964
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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;
Cadastro de alunos, professores, funcionários e qualquer outro tipo de pessoa;
Opção para bloqueio de inadimplentes;
Impressão de etiquetas para malas diretas com layout totalmente configurável;
Controle de serviços ou cursos oferecidos e geração de mensalidades;
Gestão de contas a pagar;
Gestão de contas a receber com opções para geração de recibos, boletos e controle de cheques;
Relatórios de fluxo de caixa previstos, realizados e gráfico de evolução periódico;
Cadastro e controle de Turmas com limites de pessoas;
Configurações de avisos sobre vencimentos de mensalidades nos equipamentos de acesso;
Tela especial simplificada para quitação de mensalidades e pesquisa de informações de alunos;
Controle de frequência com lançamento de justificativas de ausências;
Envio de email/SMS para os pais dos alunos, contendo informações de acesso;
Controle de dependentes liberando o acesso apenas com a autorização do responsável;
Módulo de consumo para lancherias, vendas de material didático e controle básico de estoque;
Registro de ocorrências;
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 seja arrombada);
Monitoramento em tempo real utilizando plantas baixas.

O sistema Secullum Escola.Net tem por finalidade controlar e 
gerenciar o acesso de alunos, professores e outras pessoas, bem 
como auxiliar na gestão administrativa, podendo ser aplicado em: 

Através de uma interface simples, compatível com os sistemas operacionais Windows, 
podemos efetuar funcionalidades diversas, que compreendem cadastramentos, 
configurações de equipamentos e consulta a relatórios.

Este sistema está disponível apenas na modalidade de mensalidade, contemplando 
backup remoto, atualizações automáticas e direito a evolução do produto.
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Escolas;
Faculdades e Universidades;
Cursos Profissionalizantes;
Cursos Pré-vestibulares; 
Cursos de Idiomas;
Supletivos.
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