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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica  Caixa  Caixa  Produtos e Serviços=> => =>

Funcionalidade: venda de produtos e serviços

Anteriormente: não era possível informar Desconto Total, sendo necessário adicionar um valor de desconto para cada 
produto/serviço

A partir desta nova versão: permite adicionar o valor total do desconto e esperar que o sistema faça o rateio entre todas as 
parcelas selecionadas.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Portal do Professor Atualizar dados=> Enviar base de dados ao servidor => Portal do Professor => 

Funcionalidade: sincronizar os dados do Desktop com os dados do Portal do Professor

Anteriormente: ao enviar a base de dados ou atualizar dados não se tinha um controle sobre o que foi lançado no Portal do 
Professor e o que não foi.

A partir desta nova versão: ao enviar a base de dados ou atualizar dados do Portal do Professor, o sistema emite um relatório 
com o nome das séries e turmas que tiveram lançamento de notas e/ou conteúdo ministrado.

 * Emite o arquivo no formato TXT
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Financeira => Matrícula =>  Emissão de Declaração de Pagamento

Funcionalidade: emite o comprovante do pagamento das mensalidades e entre outros débitos

Anteriormente: a nota fiscal era gerada com valor de abatimento e quando um responsável solicitava a mesma, o valor pago 
poderia ser diferente do valor da nota gerada.

A partir desta nova versão: é possível emitir a declaração com o valor da duplicata sendo valor da nota fiscal gerada.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Ficha de Aproveitamento => Replicação de Avaliações

Funcionalidade: possibilita a replicação de notas e faltas da etapa para várias disciplinas e avaliações com tabelas de avaliações 
diferentes.

Anteriormente: essa tela não existia

A partir desta nova versão: permite replicar as notas de N’s específicas para tabelas diferentes na replicação de notas

 - permite selecionar a N de origem;
 - permite selecionar a N de destino;
 - permite replicar de N de simulado para N normal e vice-versa
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 Dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue.
 O Escolar Manager realizou uma campanha de conscientização da importância 
da doação de sangue, junto aos seus colaboradores. Além dos panfletos distribuídos, 
(fornecidos pelo Hemocentro de Goiás), o material foi afixado também nos murais da 
empresa.
 O Hemocentro Coordenador de Goiás Prof. Nion Albernaz, por meio da Gestão do 
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano-IDTECH nos agradeceu e 
parabenizou pela parceria. 
 Doar sangue é um ato de solidariedade.
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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.
 Neste mês a nossa homenagem viajou. Nossos clientes do Educandário Divino 
Mestre de Conceição do Coité - BA foram os homenageados da vez.
 Para nós é uma honra tê-los como nossos clientes.
 Vocês fazem parte da nossa história!
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Educandário Divino Mestre
Desde:02 de abril 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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