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Agora é possível configurar o estabelecimento que será apresentado na emissão do histórico escolar. Essa 
configuração será aplicada somente para os alunos que cursaram na ins�tuição.

· Histórico Escolar – Associação Série/Turma e Empresa
Gestão Acadêmica => Histórico e Cer�ficado => Histórico Escolar – Associação Série/Turma e Empresa
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Agora é possível cadastrar o nome afe�vo do aluno que será exibido nos seguintes documentos: emissão do 
histórico escolar, emissão do bole�m escolar, emissão de declarações pedagógicas, emissão da ficha de 
aproveitamento, emissão da declaração de pagamentos.

· Configuração do Sistema - Ficha do Aluno (Após configuração, o campo ficará disponível na ficha do 
aluno)

Outros => Configuração do Sistema

Agora é possível considerar a data de vencimento e/ou a data de deposito de cheques e conciliação de 
cartão na visualização de valores do lançamento financeiro formato sinté�co.

· Emissão de Lançamentos Financeiros 
Gestão Financeira => Lançamentos e Transferências => Emissões => Emissão de Lançamentos Financeiros 
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Agora é possível emi�r um relatório dos professores que não lançaram frequência.
· Emissão de Professores que não lançaram frequência

Acadêmico => Frequência => Emissão de Professores que não lançaram frequência

Agora é possível renovar emprés�mos de livros no portal do aluno. Basta realizar a configuração que o aluno irá 

conseguir realizar a renovação sem a necessidade de comparecimento na ins�tuição.  

·  Configurações do Portal  

Portal do Aluno => Configuração => Configurações do Portal  
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ü Atualmente o Escolar Manager conta com 60 
colaboradores para melhor atender nossos 
clientes e parceiros?

ü Nosso horário de atendimento é das 7:00h às 
18:00h ininterrupto?

ü Atendemos mais de 300 clientes dentro do 
território nacional?
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Suporte técnico (GO)            (62) 3287-5508- Ramal 01

Suporte técnico (demais localidades) 0800-6005508        
         
        suporte@escolarmanager.com.br

Conheça-nos melhor

Vídeo Institucional

https://tinyurl.com/y77hx3kt

/escolarmanager 

Fale conosco

Administrativo/ Financeiro          (62) 3287-5508- Ramal 03
       
        nanceiro@escolarmanager.com.br

Comercial          (62) 3287-5508- Ramal 02  
       
   
        comercial@escolarmanager.com.br
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