
 19 3112-6000

Suporte completo via:
Área do cliente | Chat Online
E-mail | Telefone 

Para ser líder de mercado é necessário ter estratégia 
que, por sua vez, depende de inteligência e esta não 
existe sem informação.

Quem quer se tornar um líder de mercado precisa de 
uma ferramenta indispensável: o sistema de gestão. 
Ele processa e organiza a informação, permitindo o 
acesso rápido e possibilitando a alimentação da 
inteligência corporativa na definição de estratégias.

smart solutions

NasSoft
Gestão Escolar

Sua escola sob controle
 
No Sistema de Gestão Escolar, os processos operacio-
nais são totalmente automatizados: prospecção, 
matrículas, contratos, cobrança, quadro de horário, 
e-mails, folhas de pagamento, biblioteca, boletins etc. 
O sistema conta ainda com módulos de CRM, LabCon-
trol, Portal do Aluno (100% web), Portal da Escola 
(100% web) e Franchise Report (100% web). 

Com o Manager 360° integrado, você gera acesso a 
todos aqueles que utilizam o sistema através de 
smartphones e tablets, aumentando ainda mais a 
cobertura de sua informação.

Benefícios do NasSoft  ERP Manager
 
• Acesso fácil, rápido e seguro;
• A instalação e implantação do software funcionam 
de forma simples, rápida e pelo próprio usuário;
• Garantia de segurança e fidelidade das informações, 
perfis de acesso por usuário; 
• Promove mais rapidez e menos burocracia no dia a 
dia do profissional jurídico;
• Centralização de documentos, processos e contratos. 
• Consulta de andamentos processuais; 
• Gestão financeira do escritório;
• Gerenciamento de contas de clientes (reembolsos e 
adiantamentos).

contato@nassoft.com.br

Encontre a NasSoft nas redes:

www.nassoft.com.br

Rua Dona Joana de Gusmão, 179 - Jd. Guanabara - Campinas/SP | Tel: (19) 3112-6000

O sistema atende:
• Escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio;
• Instituições de Ensino Superior;
• Escolas curso livre;
• Escolas curso regular;
• Escolas de Informática;
• Escolas Profissionalizantes;
• Outros.

Portal do Aluno
O Portal do Aluno oferece acesso completo à todas as 
informações acadêmicas necessárias para o bom 
acompanhamento dos cursos:
• Extratos;
• Boletins;
• Comunicados;
• Agenda.



Características:
O NasSoft Manager Gestão Escolar foi 
desenvolvido visando a execução e o controle de 
todas as atividades envolvendo a administração 
de sua(s) escola(s). 

ALUNOS: 
Um completo controle de alunos ativos, 
desistentes e interessados, com registros de 
dados pessoais, fotografia, dados profissionais e 
estudantis, responsável financeiro e acadêmico, 
observações de emergências e andamentos de 
contatos, registro de veículo de publicidade com 
estatísticas, descontos, convênios, histórico 
acadêmico de matrículas, pagamentos, notas, 
frequências, compras de produtos e serviços, 
follow-up de atendimento nos cursos de 
interesse com controle de fases e agendamento 
automático das providências etc. 

EMPRESAS E CONVÊNIOS: 
Um completo controle de empresas e convênios, 
oferecendo registros de alunos conveniados e 
bolsistas, gerenciando suas respectivas 
cobranças e pagamentos, além de controlar a 
conta-empresa com cobrança unificada. 

FUNCIONÁRIOS: 
Um completo cadastro de funcionários 
disponível para uso em diferentes tarefas do 
sistema, disponibilizando o cálculo de pagamen-
tos de assalariados, comissionados e horistas, 
agenda de disponibilidade, além de um 
poderoso e flexível sistema de proteção de 
acesso. 

FINANCEIRO/COBRANÇA: 
Geração de carnês, boletos de cobrança simples 
ou registrada com baixa automática padrão 
CNAB, recibos e autenticações. Controla 
recebimentos e cancelamentos por número de 
recibo, gera inúmeros relatórios financeiros em 
modo analítico e sintético como balancete, 
ponto de equilíbrio e conciliação financeira. 
Controla caixas da secretaria por dia e horário, 
separando valores pagos por cheques, dinheiro, 
cartão ou cobrança bancária. Matricula alunos, 
gerando contratos configuráveis. Controla 
compras e vendas de produtos e serviços com 
baixa automática do estoque. Gera cartas e 
e-mails de cobrança de devedores etc. 
E com a nossa ferramenta de gerenciamento 
NasSoft® Livro Caixa, a escola pode gerenciar 
contas recebidas e a receber e contas pagas e a 
pagar.

AGENDA, CALENDÁRIOS E LEMBRETES 
AUTOMÁTICOS: 
Sistema de agenda e calendário para controlar 
compromissos, contas a pagar, providências de 
telemarketing e contatos telefônicos. Também 
oferece lembretes configuráveis que lista toda 
vez que seu computador for iniciado, seus 
compromissos, contas a pagar e providências 
agendadas. Além dessas funcionalidades, ainda 
lembra o usuário de fazer backup (cópia de 
segurança de seus dados) toda vez que sair do 
NASSOFT MANAGER. 

LOCAÇÕES E DEVOLUÇÕES: 
Controla locações e devoluções de livros, fitas 
cassetes, CDs, DVDs e vídeos dos alunos, 
funcionários e outros. 

ACADÊMICO E PEDAGÓGICO: 
Gerencia grupos, turmas e horários. Controla 
planejamento de aulas, ponto de equilíbrio por 
grupo, gera quadro de horário diário e semanal 
dos professores e salas. Registra diário de aulas. 
Controla presenças e avaliações com cálculo de 
média por peso. Lista alunos faltosos e 
percentuais de ganho e perda de alunos por 
professor. Cria formulário de chamada, 
avaliação, boletim de notas e frequências, 
certificados e diplomas etc. 

SEGURANÇA: 
Total segurança em todos os aspectos. Controle 
de log e senhas onde o usuário configura quais 
as tarefas necessárias de proteção de senha e 
os usuários autorizados a acessá-las. 

MODELOS E INTERNET: 
Geração automática de modelos configuráveis 
de comunicados, cartas de cobranças, lista de 
aniversariantes, certificados e diplomas pelo 
próprio sistema. Envia e-mail para alunos ativos, 
desistentes e interessados, empresas, 
funcionários ou cadastros de sua agenda 
telefônica.

Funcionalidades:

CAMADA OPERACIONAL 
• Intuitivo, Seguro, Flexível e Rápido;
• Cadastros integrados;
• Guias autoexplicativos de tarefas;
• Cobrança integrada;
• 100% compatível Sistema FLEX
• Processos operacionais automatizados: 
matrículas, quadro de horário, contratos, mala 
direta, e-mail, pauta, folha de pagamento, notas, 
freqüências, boletins, atendimento etc.

CAMADA COMERCIAL
CRM:
• Através de um cadastro completo, contendo um 
follow-up inteligente e de fácil utilização, para um 
máximo controle do CRM de um futuro aluno;
• Criação de relatórios estatísticos, facilitando o 
relacionamento do pré e pós-vendas;
• Controle e organização, de modo fácil e 
simples, de todo fluxo de informação do CRM;
• Lembra do próximo contato;
• Lembra e registra todas as ocorrências de 
ligações, além de fazer autoagendamentos;
• Contabiliza esforços, visitas e fechamentos 
(geral e por operador).

RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS:
•Geo-Marketing;
•Data Mining;
•Análise Demográfica;
•Contato Cliente;
•Follow-Up.

CAMADA TÁTICA
• Nível de segurança com log de eventos;

• Fácil acesso ao fluxo de informação;
• Total controle financeiro, contábil e 
pedagógico;
• Relatórios inteligentes com filtros que facilitam 
auditorias;
• Informação processada que se transforma em 
inteligência;
• Prevenção de problemas.

CAMADA ESTRATÉGICA
• Fácil visualização do quadro da empresa;
• Planejamento x Realizado;
• Controle orçamentário;
• Balancete, ponto de equilíbrio, IMC, lucro ou 
prejuízo;
• Data mining, Geo-Marketing, Análise Demográ-
fica e Histórico de Desempenho;
• Quem é meu cliente, onde ele está e o que ele 
quer?

ÁREA DO ALUNO
• Novo sistema web que interage com o portal 
do aluno;
• Aluno e/ou responsável poderá acessar 
boletim de notas, ficha financeira (boleto) e 
ocorrências das aulas com matéria dada e 
comentários do professor;
• Comunicados da escola;
• Enquetes de pesquisa.

PORTAL DA ESCOLA
• Novo sistema web que interage com o portal 
da escola;
• Acesso a informações diárias de matrículas, 
cancelamentos, contas a pagar, contas a receber 
e análise demográfica etc.;
• Configuração de comunicados para alunos da 
escola;
• Configuração de enquetes de pesquisa.

ÁREA DO PROFESSOR
• Novo sistema web que interage com o 
Manager Escolar, onde o professor poderá 
inserir presenças de alunos de qualquer lugar 
que esteja com acesso à internet. Lembrando 
que o servidor da aplicação deve estar 
conectado a internet.

NASSOFT FRANCHISE REPORT
Sistema desenvolvido 100% para web que 
integra o NASSOFT MANAGER com a internet, 
onde a FRANQUEADORA/MATRIZ terá acesso 
completo às informações registradas pelos 
franqueados, 24 horas por dia e sete dias por 
semana. É também o único sistema específico 
para gestão da franqueadora que possibilita um 
controle global de fácil visualização das 
informações.

• Desenvolvido em soluções de software livre, 
com custo zero de licenciamento;
• Total restrição de acesso por login e senha;
• Acesso privilegiado às informações estratégicas 
de analise de mercado;
• Acesso privilegiado às informações de 
desempenho do franqueado;
• Acesso privilegiado às informações de análise 
demográfica do franqueado.
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smart solutions

O NasSoft Gestão Escolar possui um conjunto de funcionalidades que o 
destaca como uma das melhores ferramentas disponíveis no mercado.
Todo o potencial do software está pronto para ser explorado, gerando 
informação essencial para o desenvolvimento de estratégias sólidas.


