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Agora é possível informar o código da IE (Inscrição Estadual) para responsáveis com 
CNPJ, para evitar erro na geração de nota fiscal NF-e Modelo 55 - Venda Produtos no 
Boleto.

Ÿ Cadastro de Responsáveis

     Gestão Acadêmica => Alunos => Cadastro de Responsáveis
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Agora é possível configurar o mês e ano (referência ou vencimento da duplicata) para 
geração e ajuste dos descontos,

Ÿ  Configurações do Sistema

   Outros => Configurações do Sistema => Duplicatas => Configuração de Vencimento de 
Descontos
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Agora é possível aplicar data de vencimento em dias úteis na configuração de 
duplicatas para que seja realizada a geração das duplicatas conforme contrato feito com 
o responsável financeiro do aluno.

Ÿ  Configurações de Duplicatas

     Gestão Financeira => Duplicatas => Configuração de Duplicatas
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Agora ao realizar o envio da base de dados para o Portal do Professor, no momento da 
sincronização de notas bimestrais, é feito o cálculo individual dos boletins dos alunos que 
tiveram notas alteradas no portal, aproveitando o retorno do processo de sincronização. 
Portanto, a tela de Cálculo Coletivo do Boletim que era aberta automaticamente ao final do 
envio da base de dados, foi retirada.

Ÿ  Enviar Base de Dados ao Servidor
  
    Portal do Professor => Enviar Base de Dados ao Servidor
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Como já foi dito na edição anterior, o Escolar Manager na gura do seu 
Diretor Comercial Cláudio Teixeira, visitou os clientes que zeram e 
têm feito 10 anos de parceria conosco, para entregar uma singela 
homenagem. 

No decorrer do ano, homenagearemos os demais  clientes 
aniversariantes.
E que essa nossa parceria seja cada vez mais duradoura e de sucesso.
Vocês fazem parte da nossa história!

Centro Educacional Mabel
Desde:14 de abril de 2009

CEABA
Desde:15 de dezembro de 2009

Nos próximos meses teremos mais homenageados. Acompanhem 
mensalmente em nossa revista eletrônica  - Escolar Manager News.
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Nossa História 
Depoimentos

Foram colhidos alguns depoimentos de nossos clientes que 
completaram 10 anos de parceria com o Escolar Manager. Onde cada 
um expressou seu contentamento por estar conosco ao longo desses 
anos.

Parceria de sucesso. Escolar Manager suprindo com excelência todas as 
necessidades na gestão da instituição. Felizes com a parceria. Muito obrigado. 
Quando a parceria é duradoura, signica que é produtiva.

Sra. Mabel Souza- Centro Educacional Mabel

Somos parceiros do Escolar Manager, estamos muito satisfeitos com o 
desempenho do programa escolar, sempre deixando claro que quando houver 
sugestões para sempre melhorar o desempenho, estão a disposição. Hoje se 
fosse para escolher uma nota de 0 a 10. seria 9.5 . 

Sr. Nerildo Tavares - Colégio Atlanta

São 10 anos de um relacionamento de muito prossionalismo, respeito e 
conança. Estamos satisfeitos com os serviços prestados pelo Escolar Manager.

Sr. José Neto Vieira - Escola Casa das Letras
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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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