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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Acadêmica=> Controle de Atendimentos  => Controle de Atendimentos

Funcionalidade: o controle de atendimentos permite cadastrar e emitir atendimentos realizados com alunos, responsáveis, 
fornecedores e funcionários da instituição de ensino.

Anteriormente: gerava-se um código para cada atendimento, porém não era possível visualizar no sistema.

A partir desta nova versão: será exibido o código do atendimento no cadastro e na emissão, além de permitir ltrar pelo 
código na emissão dos atendimentos.
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Módulo: Curso (Web)

Caminho: Acadêmico => Aluno e matrícula =>Emissões =>Emissão de Histórico Escolar

Funcionalidade: a emissão do histórico permite emitir de forma individual, coletiva ou por lista.

Anteriormente: a emissão não trazia a vigência por disciplina.

A partir desta nova versão: foi disponibilizado uma opção de leiaute para exibir a vigência por disciplina na emissão.
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No segundo domingo do mês de agosto é comemorado o dia dos pais. 
Ser Pai é viver uma experiência única. É estar sempre presente e acreditar no futuro.
É viver uma jornada de amor e de transformação. É doar e receber muito e sempre!

Aqui na empresa, os pais da empresa foram homenageados com uma singela lembrança.
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E as homenagens continuaram. Foi entregue uma singela homenagem para cada um de 
nossos clientes que zeram 10 anos de parceria conosco. O próprio Diretor Comercial 
Cláudio Teixeira as entregou, já outras foram enviadas através dos Correios.
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Colégio Boas Novas
Desde: 02 de setembro de 2010

Colégio Simbios
Desde: 23 de março de 2011

Escola O Pequeno Aprendiz
Desde: 04 de abril de 2011

Centro de Estudo Aprender
Desde: 04 de abril de 2011

Escola Sementinha do Saber
Desde: 30 de abril de 2011

Educandário Mentes Brilhantes
Desde: 21 de junho de 2011
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Notícias 
Escolar Manager

 Foi produzido um vídeo explicando o processo da nossa ferramenta Gestão 
Financeira. Com ela controlamos a Gestão Financeira de sua instituição de ensino.
  Acesse nosso canal do You Tube e conra.

Clique para acessar:
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Notícias 
Escolar Manager

 Neste mês foi produzido um vídeo explicando o nosso produto Escolar Manager 
Nutre. Controle a Nutrição dos alunos e a Cantina da sua instituição de ensino.
  Acesse nosso canal do You Tube e conheça mais esse produto Escolar Manager.

Clique para acessar:
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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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