
escolarmanager.com.br

Escolar Manager
News

ANO IV- Nº 28
Junho /2021

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


escolarmanager.com.br

Produtos............................................................................................                            03                                                             
Melhoria ............................................................................................                       04
Notícias Escolar Manager.................................................................                08

Índice

escolarmanager.com.br

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


3
escolarmanager.com.br

Conheça nossos 
produtos

escolarmanager.com.br

https://tinyurl.com/3mu34a3y

https://tinyurl.com/3bwczh36

https://tinyurl.com/4tyyhhjy

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


Melhorias 

escolarmanager.com.brescolarmanager.com.br

Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica=> Avaliações => Lançamento de Observações do Boletim Analítico

Funcionalidade: a tela de lançamento de observações do boletim analítico permite cadastrar observações para serem emitidas 
ou publicadas no boletim analítico por etapa.

Anteriormente: o sistema permitia lançar observações utilizando o ltro por série e turma.

A partir desta nova versão: é possível cadastrar observações utilizando o ltro por série, por aluno e selecionar uma 
disciplina. 
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Financeira => Cobrança =>Emissões =>Emissão de Alunos sem Compras

Funcionalidade: a emissão de alunos sem compras permite emitir um relatório de alunos que não compraram material 
didático.

Anteriormente: o sistema não tinha essa funcionalidade.

A partir desta nova versão: é possível emitir um relatório de alunos que não possuem venda de produtos/serviços no caixa e 
vdenda de produtos via boletos.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletim e cha de Aproveitamento => Emissão =>Emissão de Mapa de Notas Analíticas 
por Etapa

Funcionalidade: a emissão de mapa de notas por etapa emite um relatório com as notas analíticas por etapa.

Anteriormente: o sistema emitia o relatório com a logomarca

A partir desta nova versão: é possível escolher se a logomarca será emitida no relatório ou não.
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Módulo: Ensino Regular (Desktop)

Caminho: Gestão Acadêmica => Boletim e Ficha de Aproveitamento => Emissão => Emissão de Resultados Finais do Aluno

Funcionalidade: a emissão de resultados nais do aluno emite um relatóriio com as notas nais no formato analítico e sintético.

Anteriormente: o sistema emitia o relatório com a logomarca.

A partir desta nova versão: é possível escolher se a logomarca será emitida no relatório ou não.
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No último dia 25/06 nossos colaboradores trabalharam em ritmo de Festa Junina no 
Escolar Manager, cada um com seu traje típico, mas sempre com a excelência de sempre 
para atender aos nossos parceiros.
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 Foi produzido um vídeo explicando o processo da nossa ferramenta Central de Pais 
e Alunos. 
 Está disponível em nosso canal do You Tube. 
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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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