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Melhorias 
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Agora é possível filtrar por origem de baixa bancária na emissão do relatório de duplicatas.  

·
 

Emissão de Duplicatas
 

Gestão Financeira => Duplicatas => Emissões => Emissão de Duplicatas
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Agora é possível filtrar por conta de crédito bancário na emissão do relatório de duplicatas.  

·
 

Emissão de Duplicatas
 

Gestão Financeira => Duplicatas => Emissões => Emissão de Duplicatas
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Agora é possível filtrar por ocorrência e �po de consequência no cadastro de ocorrências de alunos. 

· Ocorrências do Aluno – Individual 

Gestão Acadêmica => Ocorrências => Ocorrências do Aluno –
 

Individual
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Agora é possível filtrar por finalidade de duplicata no resumo financeiro do aluno. 

·
 

Resumo Financeiro de Alunos
 

Gestão Financeira => Duplicatas => Resumo Financeiro de Alunos
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Notícias 
Escolar Manager

Nós do Escolar Manager sabendo da importância da 
campanha contra o câncer de mama, apoiamos o Outubro 
Rosa, então escolhemos um dia aleatório e viemos 
trabalhar de «rosa». 
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Top News
Escolar Manager

No mês de outubro de 2018, realizamos o 2.º EducaGyn- Evento 
Goiano (patrocinado por nós) destinado à gestores educacionais.

Em dezembro de 2018, tivemos a nossa 10ª ConvEM - Convenção 
Anual Escolar Manager e também a confraternização de nal de 
ano.
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No dia 08 de março de 2019  o Escolar Manager homenageou as 
mulheres da empresa com um delicioso coffee break .

No dia 02 de abril de 2019, o Escolar Manager completou 12 anos. 
Foi preparado um café da manhã especial, que contou com a 
presença dos diretores e colaboradores para a comemoração.

Em fevereiro de 2019, o Escolar Manager inaugurou sua sede 
própria no DF.
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Em maio de 2019, participamos pela 10ª vez de mais uma edição 
do Bett Brasil Educar (a maior feira de educação e tecnologia da 
América Latina)  que acontece todos os anos em São Paulo.

Em agosto de 2019, comemoramos o Dia dos Pais aqui no 
Escolar Manager.
Foi preparado um café da manhã especial, para os 
homenagearmos.
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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        GO    (62) 3287-5508- Ramal 02 
       DF     (61) 3877-0960
          comercial@escolarmanager.com.br
          comercial-df@escolarmanager.com.br
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