Sistemas de
Gestão Educacional
para sua instituição
ERP de Gestão Educacional completo
e totalmente integrado!

Informações acadêmicas e nanceiras
direto no smartphone ou tablet!

O Perseus Cloud é um ERP Educacional (Enterprise Resource
Planning), resultado da experiência da Perseus no desenvolvimento de
sistemas para escolas e faculdades. Através do Perseus Cloud, sua
instituição dispõe de uma solução completa para otimizar seus
processos acadêmicos, administrativos e nanceiros, pensada para
atender melhor a sua comunidade acadêmica através de ferramentas
móveis e portais de relacionamento.

Alunos recebendo noticações dos dias de prova, pais sendo lembrados
sobre parcelas a vencer ou vencidas, professores fazendo chamada em
sala através do seu smartphone e lançando em tempo real.
Estas são apenas algumas facilidades que o Perseus Mobile oferece.
Nosso aplicativo móvel diminui a distância da instituição com a
comunidade acadêmica, reduz custos de comunicação e permite a
coleta de dados em tempo real.

Gestão

Comunidade

Serviços

BI
NFS-e
Comunicação
Recursos de aula
Gestão Educacional

Matrícula
Biblioteca
Atendimento
Processo Seletivo
Portal Educacional
Integração Moodle
Avaliação Institucional

Suporte
Hospedagem
Migração de dados

Quais são os benefícios?
Dispensa investimento em infraestrutura de
servidores e gerenciador de BD. Tudo funciona
dentro da estrutura da Perseus e ca sob sua
administração;
A Perseus gerencia a segurança e consistência
dos dados, além de armazenar até um ano de
backups, minimizando riscos de perda.
Gerenciamento das atualizações mensais dos
aplicativos, mantendo o sistema em dia com
os ajustes e melhorias do ERP.
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Recursos para alunos e responsáveis
Análise do histórico escolar;
Análise da frequência;
Consulta de atividades
complementares;
Análise da situação nanceira;
2ª via de boletos;
Pagamento de boletos pelo aplicativo
ou site do banco de sua preferência
(utilizando a linha digitável);
Consulta ao horário das aulas;
Consulta aos informes institucionais;
Recebimento de noticações em
tempo real.
Quais são os benefícios?
Estreitamento do canal de comunicação
com a sua comunidade acadêmica;
Facilidade no acesso de informações
acadêmicas e nanceiras dos alunos;
Diário dos professores pronto para uso
no smartphone e tablet;
Redução de custos com comunicação.

Recursos para professores
Criação e edição de avaliações
parciais;
Lançamento de notas parciais/nais;
Lançamento de habilidades e
competências;
Registro de frequência em tempo real;
Consulta a lista de turmas ativas;
Consulta a grade horários das aulas;
Consulta aos informes institucionais;
Recebimento de noticações
em tempo real.

EDUCAR MELHOR!
Nossa Missão
Desenvolver e comercializar sistemas de gestão para
melhorar a qualidade das Instituições de Ensino.

Nossa Visão
Ser conhecida nacionalmente pela excelência no
desenvolvimento de sistemas de gestão educacional.

Nossos Valores
Clientes satisfeitos, credibilidade, comprometimento, ética e
prossionalismo em todas as relações e acima de tudo,
qualidade em tudo que se faz.

Nós investimos nos jovens
A Perseus acredita na força e no potencial
dos jovens, por isso é parceira do Projeto
Pescar, uma rede colaborativa dedicada para a
transformação de jovens em vulnerabilidade social.

Saiba mais no blog Perseus
Acompanhe as últimas notícias do universo Perseus e
conheça outros projetos e resultados do nosso trabalho:

http://blog.perseus.com.br

Nossos Clientes
Escolas de ensino fundamental e médio, faculdades, centros
universitários, universidades, escolas de educação de jovens
e adultos e escolas prossionalizantes.
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