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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

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

Funcionalidade: possibilita realizar a manutenção de assinaturas eletrônicas de documentos.

Anteriormente: ao cadastrar nova assinatura, trazia todos os alunos da Série/Turma filtrada, dificultando a manutenção 
individual de assinaturas. Além de não permitir especificar os responsáveis assinantes do documento (primários e secundários).

A partir desta nova versão: ao cadastrar nova assinatura, permite filtrar a manutenção por Aluno e especificar os responsáveis 
assintantes (tanto financeiro quanto pedagógico).
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Caixa => Caixa 

Funcionalidade: possibilita realizar entradas, saídas, estornos, trocas de cheques e produtos, geração de notas fiscais, edição e 
exclusão de lançamentos no caixa.

Anteriormente: o sistema não possuía uma funcionalidade específica para a devolução de produtos vendidos no caixa. Sendo 
assim, este controle deveria  ser feito de forma manual pelo cliente.

A partir desta nova versão: foi adicionada a opção “Dev Produtos“ na tela do Caixa, permitindo realizar a devolução de produtos 
além de possibilitar a geração de notas fiscais para estas devoluções.
 

Melhorias 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop) 

Caminho: Gestão Financeira => Contas a Pagar => Lançamento de Contas a Pagar - Uma Natureza
Gestão Financeira => => Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar - Várias Naturezas

Funcionalidade: possibilita realizar lançamento de contas a pagar de uma ou várias naturezas

Anteriormente: não era possível associar uma conta contábil prevista para o pagamento.
 
A partir desta nova versão: para selecionar uma conta contábil prevista, basta clicar em “Associar“

 
 

Melhorias 
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 Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como 
objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais 
recentemente sobre o câncer de colo do útero.
E nós do Escolar Manager engajados nesta campanha viemos trabalhar vestidos 
de rosa. 
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Em comemoração a nossa nova sede, fizemos um vídeo institucional onde mostramos 
além da estrutura, os principais produtos que comercializamos.

Acesse o link e confira:  https://www.youtube.com/watch?v=a9kuixVaXb4
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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

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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