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Passo a Passo Comunicação Rede Prisma SF ADV 
 
Ponto Secullum 4 
 
- Cadastro de Empresa 
- Abrir Ponto Secullum 4; 
- Cadastro; 
- Empresa; 
- Incluir; 
- Preencha os Dados; 
- Concluir. 
 
- Cadastro de Horários 
- Abrir Ponto Secullum 4; 
- Cadastro; 
- Horários; 
- Incluir; 

 
 
- Inclua quantos turnos for necessário para abranger o quadro da Empresa; 

 
- Concluir. 
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- Cadastro de Funcionários 
- Abrir Ponto Secullum 4; 
- Cadastro; 
- Funcionários; 
- Incluir; 

 
- Concluir. 
 
Toda vez que incluir (admissão) ou excluir (demissão) um funcionário ou 
mais, é necessário o envio para o relógio, para o mesmo ter os dados na 
memória e assim permitir o cadastramento da biometria 
 
Enviar e Receber 
Enviar 
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Ok (com a opção “Todos” marcada, o sistema irá atualizar a lista de 
funcionários automaticamente conforme o cadastro ou exclusão) 

 
 
Concluir (nesta tela aparecerá os últimos funcionários cadastrados ou 
excluídos) 

 
 

- Enviar Empresa (feito só uma vez) 
 

- Enviar e Receber; 
- Enviar; 
- Ok; 
- Concluir; 
- Enviar Empresa; 
- Ok. 
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- Enviar Funcionários (feito toda vez que 
Admitir ou Demitir o 
Funcionário) 
- Enviar e Receber; 
- Enviar; 
- Ok; 
- Concluir; 
- Enviar Funcionários; 
- Ok. 
 
 
- Acertar Data e Hora (feito toda vez que 
mudar o Horário de Verão) 
- Enviar e Receber; 
- Enviar; 
- Ok; 
- Concluir; 
- Enviar Data e Hora; 
- Ok. 
 
 
 

FEITO TODO O PROCESSO DE CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS E ENVIO 
PARA O EQUIPAMENTO, FAZER O PROCESSO SEGUINTE: 
 
- Cadastro de Biometria (toda vez que admitir o funcionário) 
 

   
 

     
   
 
 
 
 

MENU 
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- Menu – Senha de 6 dígitos – Confirma – 3 Primeiros dígitos do CPF do 
usuário – Confirma – Cadastros – Biometria – Incluir bio. – Número do 
Funcionário – Confirma 
- Inclusão OK 
- X até sair do MENU 
 
- Exclusão de Biometria (toda vez que demitir o funcionário) 
- Menu – Senha de 6 dígitos – Confirma – 3 Primeiros dígitos do CPF do 
usuário – Confirma – Cadastros – Biometria – Excluir bio. – Número do 
Funcionário – Confirma 
- Exclusão OK 
- X até sair do MENU 
 
- Coletar Batidas (toda vez que queira visualizar as batidas dos 
funcionários ou efetuar fechamento do ponto) 
- Enviar e Receber 
- Receber 

 
- Ok 
- Ok 
- Ok 
- Fechar 
- Fechar 
 
- Visualização das Batidas (cartão ponto: correção, abono, justificativa de 
batidas) 
- Abrir Ponto Secullum 4 
- Cartão Ponto 
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- Período do lado esquerdo e atualizar do lado direito 
- Para localizar um funcionário especifico, clique no binoculo do lado direito 
- toda alteração feita, não esquecer de SALVAR 
 
- Para imprimir relatório (fechamento do mês) 
- Abrir Ponto Secullum 4 
- Cálculos 

 
- Período do lado esquerdo e atualizar do lado direito 
- Para localizar um funcionário especifico, clique no binoculo do lado direito 
- Imprimir 
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Imprimir somente <funcionário selecionado na tela de Cálculos>: Gera 
relatório somente do funcionário selecionado na tela de Cálculos. 
Imprimir todos os funcionários na relação de nomes: Gera relatório de 
todos os funcionários, de acordo com os filtros selecionados na tela de 
Cálculos. 
Lista de campos: Criação de listas de campos para exportação. Podendo 
serem criadas várias listas. 
Disponíveis: Campos disponíveis para impressão. 
Selecionadas: Campos que estão selecionados para serem exportados. 
Eventos: Inclui no relatório os eventos lançados para o funcionário no período 
selecionado. Os eventos são mostrados na parte inferior do relatório. 
Termos do MTB: Impressão dos Termos do Ministério do Trabalho no rodapé 
do relatório. 
Miniatura do Horário: Impressão do quadro de horário do funcionário no 
cabeçalho do relatório. 
Legenda de Justificativas: Inclui no relatório a legenda das justificativas 
lançadas para o funcionário no período selecionado. Contendo o nome da 
justificativa, a descrição e quantidade em horas. 
Justificativas de Alterações: Inclui no relatório a lista de justificativas 
utilizadas pelo usuário, no momento de alterar manualmente as marcações de 
ponto. 

     Somente preenchidas pelo usuário: Caso esta opção estiver selecionada, serão 
exibidas somente as justificativas preenchidas pelo usuário, desconsiderando, 
desta forma, justificativas criadas pelas rotinas do sistema, como 'Batida 
duplicada' e 'Fim da jornada', por exemplo. 
Modo Apresentação: Configuração do layout do relatório para modo 
apresentação (folha vertical). 
Modo Paisagem: Configuração do layout do relatório para modo paisagem 
(folha horizontal). 
OBS: Para impressão em impressoras matriciais, desmarque as duas opções 
de modo de impressão. 
Totais em rodapé: Exibe os totais das colunas no rodapé do relatório. 
Salvar em Excel®: Exportação do relatório para Excel. 


