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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Outros  Configuração do Sistema  Financeiro  Nota Fiscal Eletrônica => => =>

Funcionalidade: pode-se realizar configurações específicas de geração de NF-e

Anteriormente: a geração de NF-e era feita por etapas, onde o operador tinha que alterar as informações para tipo de venda.

A partir desta nova versão: permite configurar o item «informações complementares de interesse do contribuinte» para adequar 
as informações de acordo com cada tipo de template de venda.
 

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


5escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

5

Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica Emissão de Resultados Finais=> Boletins e Ficha de Aproveitamento => Emissões => 

Funcionalidade: emite um relatório com as notas e resultados finais de cada disciplina dos alunos

Anteriormente: não era possível visualizar a quantidade de aulas ministradas no relatório, sendo necessário adicionar 
manualmente esta informação.

A partir desta nova versão: 
 - é possível emitir a quantidade de aulas por disciplina;
 - permite agrupar por série e turma
Ÿ  
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas => Geração de Duplicatas 

Funcionalidade: gerar duplicatas para os alunos

Anteriormente: não era permitido editar e referência das duplicatas no momento de gerá-las, sendo necessário realizar esta 
alteração apenas depois da geração, editando uma por uma e demandando tempo.

A partir desta nova versão: 
 - permite informar a referência a partir da primeira parcela;
 - permite configurar se o usuário pode ou não informar a referência (configurações do sistema - imagem 4.2);
 - apresenta uma mensagem de alerta caso a diferença entre a referência e o vencimento seja maior que um mês.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Alunos => Ficha do Aluno

Funcionalidade: cadastro de informações dos alunos como ficha médica, filiação e atributos adicionais.

Anteriormente: só era possível cadastrar um pai e uma mãe para cada aluno

A partir desta nova versão: 
 - possibilita cadastrar nome de vários pais e/ou mães;
 - possibilita cadastrar nome de um pai e/ou uma mãe;
 - possibilita cadastrar nenhum ou mais tutores;
 - possibilita que esses nomes cadastrados sejam emitidos em relatórios como:
  - histórico;
  - ficha de aproveitamento;
  - declarações pedagógicas;
  - declarações de pagamento;
  - requerimento de matrícula
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Ficha de Aproveitamento => Emissões => Emissão de Alunos abaixo da média

Funcionalidade: emitir uma relação de alunos com notas abaixo da média.

Anteriormente: o relatório era emitido quebrando página por turma e disciplina

A partir desta nova versão: é possível apenas agrupar alunos por série e disciplina, no formato agrupado por disciplina e sem a 
quebra de página
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Módulo: Nutre

Caminho: Emissões => Emissão de Alunos que Atingiram o Ponto de Aviso (cantina)

Funcionalidade: emitir uma relação de alunos que estão com o saldo mínimo da cantina.

Anteriormente: além de emitir o relatório de alunos que atingiram ponto de aviso, se fazia necessário emitir também outro 
relatório que trouxesse o nome e o telefone dos responsáveis para que fossem informados que o aluno atingiu o saldo mínimo.

A partir desta nova versão: é possível visualizar os nomes e telefones dos responsáveis na própria emissão de alunos que 
atingiram o Ponto de Aviso
 - permite apresentar o nome e telefone dos responsáveis;
 - permite agrupar por série e turma
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 Mês de maio é um mês especial. No segundo Domingo comemora-se o dia 
daquela a quem devemos a vida. 
 Mãe, exemplo de afeto, força e ternura. A maior personificação de amor.
 O Escolar Manager prestou uma singela homenagem às mães (colaboradoras da 
nossa empresa).
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 No dia 22 de maio a empresa realizou um rápido treinamento para todos àqueles 
que fazem atendimento telefônico. Este teve por objetivo além de maior 
conhecimento acerca do assunto, trocas de experiências entre os participantes. 
 Os colaboradores se reuniram em 4 turmas (23 pessoas no total), onde puderam 
aprender um pouco mais sobre esse assunto tão relevante. 
 Todos se cuidaram conforme orientação e tiraram bom proveito do treinamento.
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 E mesmo em tempos de pandemia, as homenagens aos nossos clientes não 
podem parar. Afinal são 10 anos de uma parceria de sucesso.
 No final do mês de maio, o nosso Diretor Comercial Cláudio Teixeira, em nome 
da empresa, esteve em algumas escolas presenteando os gestores e agradecendo 
pela confiança depositada ao longo desses anos.
 Vocês fazem parte da nossa história!
 

Notícias 
Escolar Manager

12

Colégio Dimensão
Desde:23 de maio de 2010

Escola Estrelinhas do Futuro
Desde:22 de abril de 2010

Escola Cantinho Feliz
Desde: 01 de maio de 2010
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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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