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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Financeira => Manutenção de Valores Mensalidade e Matrícula =>  Manutenção de 
Mensalidades/Matrículas

Funcionalidade: possibilita realizar a manutenção de valor padrão das duplicatas de mensalidade/anuidade e matrículas que 
são geradas no ato da matrícula do aluno.

Anteriormente: a tela de manutenção não possuía todos os filtros necessários limitando o seu uso.

A partir desta nova versão: permite filtrar a manutenção por Nenhum, Empresa, Série, Série/Turma e Tipo de Ensino
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Duplicatas => Emissões => Emissão de duplicatas consolidadas

Funcionalidade: esta tela permite emitir um relatório de duplicatas de finalidade específica, exibindo parcelas em aberto/pagas e 
totalizadores.

Anteriormente: não era possível visualizar a situação dos cheques utilizados como pagamento dessas parcelas.

A partir desta nova versão: pode-se adicionar colunas no relatório, indicando os cheques que foram devolvidos e os que não 
foram compensados.

Obs.: as colunas só exibirão as informações dos cheques, se a forma de pagamento de cheque for selecionada nos filtros.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Outros => Configuração do Sistema => Financeiro => Geral

Funcionalidade: possibilita configurar e estabelecer regras relacionadas a todo o módulo de Gestão Financeira.

Anteriormente: não havia uma opção no sistema para ocultar instruções de acréscimos na geração de boletos.
 
A partir desta nova versão: para ocultar instruções de acréscimos, basta habilitar a opção nas configurações gerais do 
financeiro.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletins e Ficha de Aproveitamento => Emissões => Emissão do Boletim Escolar

Funcionalidade: esta tela possibilita emitir os boletins escolares dos alunos

Anteriormente: sempre que o usuário precisa emitir um boletim, era necessário configurar as opções de Avaliações (em leiaute).
 
A partir desta nova versão: foi disponibilizado um espaço dentro da aba de Avaliações, para que o usuário parametrize as 
configurações de avaliações apenas  uma vez e salve como template. Assim, poderá apenas selecionar o template no momento 
da emissão do boletim.

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Acadêmica => Smart Sign => Configuração Publicação Assinatura 
Gestão Acadêmica => Smart Sign => Manutenção de Assinatura  

Funcionalidade: possibilita configurar e realizar manutenções de assinaturas eletrônicas

Anteriormente: para a utilização da assinatura eletrônica, era necessária a integração com a plataforma disponibilizada pela 
empresa ClickSign. O cliente necessitava ter uma conta cadastrada no site da empresa e gerar um token de acesso, que 
possibilitava enviar o documento para assinar eletronicamente.
 
A partir desta nova versão: não será mais necessária a integração com a ClickSign, pois essa funcionalidade (Smart Sign) é 
encontrada dentro do sistema Escolar Manager.

Processo de assinatura eletrônica pelo Smart Sign:

1. Primeiramente a publicação de assinatura deve ser configurada na tela de “Configuração Publicação Assinatura“;

2. Depois, o contrato ou qualquer outro documento parametrizado é enviado através do Portal de Matrícula ou da Central de Pais e Alunos;

3. O responsável abre o documento, lê e assina eletronicamente. O fluxo assinatura é simplificado, onde o responsável faz o login, acessa o 
link disponibilizado e assina o documento;

4. É gerado o LOG da assinatura do responsável (data, hora e o IP de onde ocorreu a assinatura) e uma hash do documento para verificação 
de integridade;

5.Por fim, a tela de “Manutenção de Assinatura“ deve ser acessada para controle dos documentos assinados e não assinados.
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Módulo: Biblioteca (tanto no Escolar Manager Full como também no Escolar Manager Cursos)

Caminho: Biblioteca => Manutenção => Configuração
Biblioteca => Movimentações => Movimentação

Funcionalidade: a tela de Movimentações possibilita realizar o empréstimo, a renovação e a devolução de exemplares para 
alunos, funcionários e professores.

Anteriormente: ao devolver um exemplar, o valor da multa e a data da movimentação eram automaticamente calculadas e 
gravadas pelo sistema.
 
A partir desta nova versão: é possível isentar a multa que foi imposta e editar a data de devolução para uma data retroativa.
Obs.: para se ter estas funcionalidades, o usuário deverá habilitá-las nas opções de penalidade nas configurações da biblioteca.

Melhorias 
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Módulo: Smart App 

Caminho: Smart App => Configuração de Envio de E-mail 

Funcionalidade: esta tela possibilita autorizar e bloquear o envio de publicações por e-mail de acordo com as preferências de 
cada aluno e responsável. Portanto, ao autorizar o envio, as mesmas publicações realizadas no Smart App também serão 
enviadas por e-mail.

Anteriormente: só era possível enviar as publicações que fossem acadêmicas.

A partir desta nova versão: o sistema possibilita o envio de publicações tanto acadêmicas, quanto financeiras, por exemplo: 
publicação de boletos bancários aos alunos/responsáveis para pagamento (neste caso, é enviado um link ao e-mail com 
redirecionamento para o PDF do boleto).
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Notícias 
Escolar Manager
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 Com maior conforto aos nossos colaboradores e clientes, estacionamento amplo, 
melhor infraestrutura, fácil acesso, além de uma melhoria significativa do espaço físico, 
este mês inauguramos a nova sede (própria) do Escolar Manager.
 Foram anos de muito esforço, dedicação para que tudo fosse feito com muito 
esmero. 
 Novo endereço: Rua da Begônia Q.112 L.10-Parque Oeste Industrial-Goiânia-Go
 Faça-nos uma visita.
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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

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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