Produtos e Serviços
Website Institucional: Independente do segmento, local ou tamanho, esse é o denominador
comum entre todos os negócios de sucesso. Ter um site próprio é a presença digital mínima de
que sua empresa precisa. Ideal parar empresas que queiram ter um novo canal de atendimento
e de divulgação. Sabemos que o mundo empreendedor não é fácil e para que você possa viver
a sua paixão, nós nos dedicamos o tempo inteiro com soluções simples para você ter mais tempo
e dedicar mais ao seu negócio, soluções inovadoras para trazer mais clientes para a sua empresa,
suporte realizado por pessoas que acreditam e lutam pelo seu sucesso
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração do conteúdo é integrado com o sistema acadêmico (EscolaNet),
centralizando seu ambiente de trabalho.
Conteúdo 100% configurável.
Interface moderna e responsiva (ajustável em diversos aparelhos).
Sempre estável e disponível
Mais rapidez e privacidade.
Suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Suporte via E-mail, Telefone, WhatsApp e Remoto.
Sem restrições ao número de usuários conectados simultâneos.

Ter um site bem estruturado é essencial para quem quer oportunidades através da internet. O
processo é simples: as pessoas encontram o seu site, se interessam pelo conteúdo que você
oferece e solicitam mais informações.

Com um bom website você poderá ajudar o usuário em potencial a passar pelos estágios do funil
com agilidade e credibilidade.
Por exemplo em média um website escolar tem oito páginas, sendo elas:
•
•

Início, com um resumo das páginas e contém um menu que possibilitará a navegação
em todo conteúdo.
Institucional/Quem Somos, página que contém a história, missão, valores e proposta
pedagógica da escola.

•
•
•
•
•

Níveis de ensino: Páginas dos níveis oferecidos como por exemplo: Maternal I,
Maternal II, Educação Infantil, Ensino Fundamental etc.
Notícias: página que contém todas as notícias cadastradas.
Fale Conosco: página que possibilita o usuário a enviar uma mensagem para a escola.
Área Restrita: Possibilita o acesso ao e-mail e sistema acadêmico.
Ícones para as redes sociais: Caso a escola tenha página no facebook, Instagram ou
Youtube e queira colocar no site um botão para direcioná-los é possível.

Sistema Acadêmico: Este é o nosso principal produto, EscolaNet é um sistema acadêmico, que
está no mercado a mais de cinco anos, uma excelente opção para escolas que ainda não tem
um sistema e querem modernizar suas principais rotinas acadêmicas do dia-a-dia, com um
preço justo e acessível.
Confira as principais funcionalidades:
Rotinas únicas
•
•
•
•
•

Curso (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
Série (Maternal, 1Ciclo, 2 Ciclo e etc)
Disciplina (Português, Matemática, História e etc)
Pessoa (Aluno, Professor, Responsável, Estabelecimento)
Histórico

Rotinas anuais
•
•
•
•
•

Novo Ano Letivo
Turma -> Enturmar aluno
Etapa (Trimestres)
Fórmula (Como o sistema vai converter valor numérico em conceito)
Aula (Vincula o professor, disciplina e turma)

Rotinas por etapa
•
•
•
•
•

Avaliação » Nota
Relatório Trimestral ou Individual (lançamento e impressão)
Fechamento das Notas
Boletim (impressão)
Recuperação

Seja qual for o tamanho da sua escola, esta ferramenta revolucionará a forma com que os
colaboradores, aluno e pais enxergam sua escola. Ter um site próprio é a presença digital
mínima de que sua empresa precisa.

Portal do Aluno, os alunos/pais terão acesso a várias informações sobre sua vida acadêmica,
lançamentos parciais ou total de suas notas, notificações, horários e calendário escolar
Portal do Professor, cada professor poderá lançar as notas, relatórios e notificações do aluno,
de forma rápida e cômoda a partir de um computador/tablet/celular que tenha acesso a
internet

Conteúdo 100% configurável.
Interface moderna e responsiva (ajustável em diversos aparelhos).
Online 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Suporte via E-mail, Telefone, WhatsApp e Remoto.

Hospedagem de websites: É onde ficam salvos todos os arquivos do website/sistema, todos
nossos clientes (websites e sistema escolar) podem contar com nossos serviços de
hospedagem PHP/ASP.NET, veja algumas vantagens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seu site sempre estável e disponível
Mais rapidez e privacidade.
Suporte 24x7
Sem limites de contas de e-mails do seu domínio principal.
Banco de dados SQL SERVE 2012
Backup de todas as suas informações, podendo ser diário, semanal ou mensal,
dependendo do perfil de cada cliente.
Sem limite de trafego mensal das informações.
Sem limite de espaço em disco (arquivos do site, como por exemplo foto e backups).
Subdomínios ilimitados.

Registro de Domínio: É o nome do seu website, registramos seu domínio e fazemos toda a
configuração técnica do domínio com a hospedagem.

Criação de Identidade visual e Design gráfico: Possuímos profissionais altamente capacitados
e experientes para criar ou modernizar a identidade visual de sua instituição.
Você sabia que uma identidade visual sólida e bem trabalhada aumenta significativamente a
qualidade percebida de sua instituição por seus clientes?
Em outras palavras, seus clientes considerarão sua instituição mais séria, sólida, eficaz e mais
qualificada em relação aos concorrentes.
Desenvolvemos e modernizamos logotipos, logomarcas e símbolos além de criar todo o
material institucional do dia a dia. Isso inclui cartões de visita, timbrados, envelopes, pastas,
receituários, mascotes, sinalização interna, personalização das redes sociais, wallpapers de
computador, assinatura digital para e-mails, crachás e muito mais.

