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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Simulado=> Emissões => Emissão do Cartão Resposta Scanner

Funcionalidade: A tela de lançamento de emissão do cartão resposta Scanner permite emitir os cartões respostas dos 
simulados realizados.

Anteriormente: o sistema permitia ltrar a emissão por empresa, série, série/turma e aluno.

A partir desta nova versão: é possível ltrar a emissão também por lista de alunos.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Lançamentos => Emissões de Auditoria

Funcionalidade: A tela de lançamento de emissão de auditoria permite emitir auditoria de algumas funcionalidades do sistema.

Anteriormente: o sistema não auditava o processamento de arquivo de retorno.

A partir desta nova versão: é possível emitir auditoria de processamento de arquivo de retorno.
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Módulo: Central de Pais e Alunos/Smart App

Caminho: Publicações => Acadêmico => Publicação de Tarefas

Funcionalidade: A tela de publicação de tarefas permite publicar tarefas agendadas, realizadas e não entregues.

Anteriormente: caso existisse alguma observação para o aluno, não era publicada.

A partir desta nova versão: se o aluno possuir alguma observação nas tarefas, ela será publicada juntamente com a mesma.
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Módulo: Portal do Professor (WEB)

Caminho: Lançamentos => Conteúdo Ministrado Por Turma

Funcionalidade: A tela de lançamento de conteúdo ministrado por turma permite emitir lançar os conteúdos ministrados nas 
aulas.

Anteriormente: o sistema permitia ltrar o lançamento por série, turma, uma disciplina e por mês.

A partir desta nova versão: é possível ltrar o lançamento por período e também selecionar mais de uma disciplina.
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 No segundo Domingo do mês de maio comemora-se o dia das mães. Mãe, o cheiro “

que acalma...o sorriso que alegra...o abraço que conforta.“
 E o Escolar Manager prestou sua homenagem às mães da  empresa, mantendo todo 
o protocolo de segurança.
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 No último dia 10 de maio estivemos ministrando um treinamento da ferramenta 
Portal do Professor aos nossos clientes da Escola Americana Goiânia.
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 Alertamos nossos parceiros sobre a importância em proteger seus dados, fazer 
backups periódicos.
 E você já ouviu falar em Ransomware?
 Clique na imagem e obtenha mais informações.
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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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