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Agora é possível publicar o boletim apenas para os alunos adimplentes no ano letivo atual e 
escolher qual documento determina o não recebimento da publicação para o aluno.

Publicações => Acadêmico => Publicação de Boletim 

http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br
http://escolarmanager.com.br


5

escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

Agora é possível ltrar por grupo de naturezas de contas a pagar na emissão de rateios por centro 
de custo para obter valores/percentuais de despesas por segmento.

P Emissão de Rateios por Centro de Custo

Gestão Financeira => Contas a Pagar => Emissão de Rateios por Centro de Custo
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Agora é possível emitir montagem de Lista de Alunos, agrupando por série e turma sem quebrar página 
para economizar papel e organizar o relatório. 

P Montagem de Lista de Alunos

Gestão Acadêmica => Matrículas => Montagem de Listas de Alunos 
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Agora é possível selecionar o responsável nanceiro para a venda de produtos e serviços no caixa para 
poder vincular corretamente o próprio à essa venda e posteriormente gerar a nota scal corretamente.

P Caixa

Gestão Financeira =>  Caixa =>  Caixa => Entrada 
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Agora é possível a venda coletiva de produtos via boleto por usuários para evitar erros operacionais.

P Cadastro de Operações

 Logins => Cadastro de Operadores 
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Agora é possível lançar valores de juros, multa ou descontos na baixa de conta à pagar para identicar 
posteriormente quanto foi pago em juros e multas.

P Baixa de Contas à pagar

Gestão Financeira => Contas a Pagar => Baixa de Contas a Pagar 
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Melhorias 

Agora é possível emitir o Diário de Classe Analítico ocultando os alunos remanejados para evitar prejuízo 
da empresa com material: como papel, toner e impressora.

P Emissão do Diário de Classe  (Analítico)

Acadêmico => Frequência => Emissão do Diário de Classe (Analítico) 
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Neste mês de janeiro, começamos a homenagear nossos clientes que 
zeram 10 anos de parceria conosco.
Foi confeccionada uma placa em comemoração e agradecimento.
O nosso Diretor Comercial  Cláudio Teixeira, em nome da família 
Escolar Manager esteve em algumas escolas presenteando os gestores 
e agradecendo pela conança depositada ao longo desses anos.
No decorrer do ano homenagearemos os demais  clientes que farão 10 
com o Escolar Manager.
E que essa nossa parceria se extenda por muitos anos.
Vocês fazem parte da nossa história!

Colégio Luz da Vida
Desde:14 de abril de 2009

Colégio Delos
Desde:14 de abril de 2009
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Colégio Atlanta
Desde: 17 de agosto de 2009

Escola Evangélica Ana Lú
Desde: 09 de setembro de 2009

Escola Rosamarques
Desde: 26 de maio de 2009

Escola Castelinho Mágico
Desde: 15 de junho de 2009
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Escola Casa das Letras
Desde: 22 de setembro de 2009

Aprender Mais
Desde: 11 de outubro de 2009
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Trilhando o Futuro
Desde: 30 de outubro de 2009

Escola Professora Nilva
Desde: 29 de outubro de 2009

Colégio Meta Brasil
Desde: 19 de novembro de 2009

Colégio Executivo
Desde: 15 de dezembro de 2009

Colégio Absoluto
Desde: 27 de janeiro de 2010

Colégio Unus
Desde: 30 de janeiro de 2010



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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