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Módulo: Desktop

Caminho: Gestão Financeira=> Duplicatas  => Baixar boletos bancários-Manual

Funcionalidade: a baixa dos boletos bancários manual permite baixar boletos manualmente no sistema.

Anteriormente: as opções disponíveis em origens de baixas eram baixa manual, depósito e transferência em cona.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção PIX para baixar duplicatas recebidas via PIX.
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Módulo: Desktop

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

Funcionalidade: a emissão de duplicatas traz um relatório com a relação das duplicatas em aberto, baixada entre outros status 
e o local de recebimento das duplicatas baixadas.

Anteriormente: a opção  não existia no sistema.

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção transferência PIX para emitir todos os recebimentos via PIX.
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Módulo: Desktop

Caminho: Estoque => Emissão de Movimentações de Estoque

Funcionalidade: traz um relatório com a movimentação do estoque, onde é possível visualizar as listagens dos produtos, 
produtos que atingiram o estoque mínimo, entradas e saídas.

Anteriormente: o relatório podia ser emitido somente no formato PDF

A partir desta nova versão: foi disponibilizada uma opção que permite exportar o relatório para o EXCEL.
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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.
 

Escola Infantil Algodão Doce
Desde: 14 de setembro de 2010

Escola Sabedoria Júnior
Desde: 02 de novembro de 2010

Escola Interação
Desde: 04 de agosto de 2011

Esc. Evang. Princípio da Sabedoria
Desde: 13 de agosto de 2011

Escola Balão Azul
Desde: 29 de setembro de 2011

Colégio Expressão
Desde: 30 de setembro de 2011
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Escola Infantil Monteiro Lobato
Desde: 30 de setembro de 2011

Centro Educacional Casinha Feliz
Desde: 17 de outubro de 2011

Escola Expoente Educacional
Desde: 21 de outubro de 2011
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 Foi produzido um vídeo divulgando o nosso aplicativo Escolar Manager Smart . 
 Além de uma comunicação mais assertiva e ecaz, os aplicativos 
educacionais dinamizam a interatividade entre alunos, responsáveis e a 
instituição de ensino. 
 O nosso aplicativo é nativo do próprio sistema. Desenvolvido com 
tecnologia de ponta, 100% integrado à gestão acadêmica e nanceira de sua 
instituição de ensino. Totalmente congurável e personalizado.

  Acesse nosso canal do You Tube e conra este e mais outros vídeos.
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Vídeo Institucional

Fale conosco
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