Perseus Cloud

Gestão
Gestão Educacional
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Software de
Gestão Educacional
completo e integrado
O Perseus Cloud é um ERP Educacional, resultante de mais de 20 anos de dedicação
no desenvolvimento de sistemas para Instituições de Ensino. Com ele, sua Instituição
dispõe de uma solução completa para otimizar os processos acadêmicos,
nanceiros e administrativos, construído para atender melhor sua comunidade
acadêmica, através de ferramentas móveis e portais de relacionamento.

Grande adaptabilidade
O Perseus Cloud está preparado para atender
da Educação Infantil à Pós-Graduação,
contemplando os seguintes níveis de ensino:

PERSEUS CLOUD

Use sua infraestrutura
A Perseus também comercializa o ERP para
implantação na sua infraestrutura. Consulte
nossas condições e descubra o plano ideal para
sua Instituição.
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Cadastro de anos/séries e turmas;
Ordenamento automático de lista de chamada;
Rematrícula automática;
Turmas especiais (de inglês, de cursos livres, etc.);
Trabalha com bimestre, trimestre ou semestre;
Cadastros de habilitações e linhas de formação e
currículos;
Controle das formas de ingresso: processo seletivo,
reingresso, ENEM, transferência de IES, ex-ofício,
PROUNI, portador de diploma e outros;
Controle completo de matrizes curriculares;
Controle de pré-requisitos, co-requisitos e
equivalências de disciplinas;
Assistente de matrícula inteligente: oferta de
disciplinas dimensionada para cada aluno, controle de
vagas nas turmas, controle de colisão de horários,
vericação de pendências nanceiras;
Regime seriado e/ou por créditos;
Controle completo das disciplinas obrigatórias,
optativas, eletivas e atividades complementares;
Ferramenta de equivalência automática de disciplinas;
Integração com módulo de matrícula e processo
seletivo;
Controle de Ementas dos componentes curriculares;
Cálculo de mensalidade baseado no número de
créditos nanceiros, por valor xo ou valor por
disciplina.

Caixa
EDUCAÇÃO INFANTIL
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EDUCAÇÃO BÁSICA
Ÿ

PRÉ-VESTIBULAR
EJA
GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
ENSINO TÉCNICO E
PROFISSIONALIZANTE
CURSOS LIVRES
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Gerenciamento de vários caixas;
Lançamentos de recebimentos e
pagamentos;
Abertura e encerramento de
caixa;
Abastecimento e sangria;
Recebimento de taxas diversas;
Recebimento de mensalidades;
Recebimento total ou parcial;
Várias mensalidades em um
único cupom;
Integração com impressoras de
cupom não scal;
Controle de cheques;
Estornos e cancelamentos;
Relatórios gerenciais.
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Boletos de qualquer instituição bancária (bancos);
Impressões de boletos pelo próprio sistema, em
bancos ou birô de impressão;
Modelos de contrato com preenchimento automático;
Controle de inadimplência;
Relatórios gerenciais: faturamento, recebimentos,
inadimplência, sintéticos, detalhados e analíticos;
Gerenciamento dos registros em órgãos de proteção
ao crédito;
Geração de arquivo para escritórios de cobrança
externa;
Agrupamento de mensalidades em um único boleto
bancário (por aluno, por responsável nanceiro etc.);
Cobrança através de boleto (com ou sem registro e
caucionada), débito em conta, cheques pré-datados,
débito em folha de pagamento e cartão de crédito;
Leitura de arquivos de retorno para baixa automática;
Assistente de geração de mensalidades individual ou
em lote;
Assistente de renegociação;
Assistente de distrato;
Baixa parcial de mensalidades;
Controle das ações de cobranças de mensalidades
atrasadas;
Pagamento de mensalidades via integradores de
pagamento, como PagSeguro;
Integrado aos módulos nanceiro e caixa.

Financeiro
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Controle de contas correntes, aplicações, caixas e
cartões de crédito;
Contabilização por centro de custos;
Conguração de rateios automáticos;
Ferramenta de uxo de caixa com análises horizontais
e verticais;
Ferramenta de orçamentos;
Integração contábil.

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica
Cálculo e geração automática de notas scais
de serviço;
Ÿ Integração com qualquer município do Brasil;
Ÿ Comunicação direta com as prefeituras;
Ÿ Dispensa instalação de software de terceiros.
Ÿ

Gestão
Recursos de Aula

Atendimento

Controle a disponibilidade e utilização dos seus
equipamentos e laboratórios.
Ÿ Reservas de recursos;
Ÿ Controle de concorrência;
Ÿ Comunicados por e-mails;
Ÿ Controle de tempo para reserva e permanência.

Controle as solicitações dos seus alunos.
Ÿ Abertura de protocolos online;
Ÿ Personalização da lista de serviços;
Ÿ Solicitação e disponibilização de documentos;
Ÿ Controle de status do atendimento;
Ÿ Encaminhamento interno de demandas;
Ÿ Controle de tempo de atendimento;
Ÿ Controle de la de tarefas;
Ÿ Autenticação digital de documentos;
Ÿ Possibilidade de Tarifar as solicitações.

Comunicação
Ÿ
Ÿ
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Envio de E-mails;
Push Notications;
Mala Direta.

Serviços
Suporte
Equipe especializada em educação.
Ÿ Suporte por telefone e portal de atendimento;
Ÿ Gerente de relacionamento para cada cliente;
Ÿ Atendimento personalizado.

Avaliação Institucional
Colete avaliações dos seus cursos, disciplinas,
professores, coordenadores e instituição.
Ÿ Questões objetivas de única ou múltipla escolha;
Ÿ Questões dissertativas;
Ÿ Questões objetivas com opção descritiva;
Ÿ Questionários especícos para novos alunos,
formandos e professores;
Ÿ Relatórios de acompanhamento;
Ÿ Repositório de questões reaproveitáveis.

Processo Seletivo
Hospedagem
Livre-se dos problemas de infraestrutura.
Hospedagem em servidores de alta disponibilidade;
Banco de dados seguro;
Backups automáticos e gerenciados.
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Migração de dados
Migre para a Perseus sem perder seu histórico.
Ÿ Hospedagem em servidores de alta disponibilidade;
Ÿ Banco de dados seguro;
Ÿ Backups automáticos e gerenciados.

Comunidade

Seu vestibular na Web. Da inscrição à divulgação.
Ÿ Portal de inscrições;
Ÿ Questionário personalizável;
Ÿ Sistema de avaliação congurável;
Ÿ Controle nanceiro de inscrições;
Ÿ Distribuição automática nas salas de provas;
Ÿ Impressão e leitura de cartões de resposta;
Ÿ Apuração do concurso;
Ÿ Controle de vagas e suplentes;
Ÿ Assistente de remanejo de vagas;
Ÿ Listão de aprovados;
Ÿ Arquivos para publicações em jornais;
Ÿ Grácos estatísticos;
Ÿ Inscrição utilizando a nota do ENEM;
Ÿ Controle de representação comercial para
captação de candidatos.

Matrícula

Integração Moodle

Permita que seus alunos façam inscrições, matrículas
e rematrículas online.
Ÿ Matrículas para regime seriado ou por disciplinas;
Ÿ Inscrições em cursos livres e eventos;
Ÿ Cálculo automático da oferta do aluno;
Ÿ Validação de limite mínimo e máximo de disciplinas;
Ÿ Validação de pré-requisitos e correquisitos;
Ÿ Validação de colisão de horários;
Ÿ Validação de pendências nanceiras;
Ÿ Impressão de contrato;
Ÿ Impressão de boleto de matrícula.

Utilize a ferramenta mais conhecida no
mundo para Ensino a Distância, de forma
integrada com seu ERP.
Ÿ Exportação de categorias e cursos;
Ÿ Exportação de alunos e professores;
Ÿ Exportação de matrículas;
Ÿ Importação de notas;
Ÿ Integração via webservice, sem troca de
arquivos;
Ÿ Controle de periódicos;
Ÿ Conteúdo de texto ou html.

Parcerias

Silver Application Development

SISPRO
Software de Gestão Empresarial
O sistema SISPRO integrado ao Perseus Cloud, proporciona informações precisas e qualicadas que contribuem
decisivamente para a tomada de decisões estratégicas, oferecendo solução para as áreas:
Gestão Contábil
Além do atendimento legal e societário, disponibiliza
visões gerenciais em diferentes formatos que permitem
análises detalhadas dos resultados da empresa.

Gestão Patrimonial
Controla integralmente os bens patrimoniais da
empresa sob os aspectos físico, nanceiro, contábil e
econômico.

Gestão de Pessoas
Otimiza os processos da gestão de pessoas com
recursos versáteis e exíveis, atendendo de forma
integrada todos os processos das áreas RH, Folha de
Pagamento, Ponto, Saúde, Segurança e eSOCIAL.

Solução Fiscal
Atende as obrigações scais e tributárias da empresa
de forma exata e eciente, garantindo o compliance
tributário frente a constante evolução das exigências do
sco. Especializada no atendimento ao Projeto SPED.

Gestão de Contratos
Realiza de forma ágil a gestão dos contratos da
empresa, controlando os eventos, valores, cálculos,
reajustes e demais informações relativas, incluindo seu
arquivamento digital e aditivos.

Saiba mais em www.sispro.com.br

Gestão de Cobrança
Integrada Arbrasul

Gestão de Bibiliotecas
Pergamum

O Perseus Cloud possui integração com a Gestão de
Cobrança Arbrasul, que facilita a recuperação de
valores e a manutenção de ativos nas Instituições
assessoradas, mediante levantamento dos índices de
performance.

O Perseus Cloud está integrado ao maior software de
bibliotecas do Brasil: o Pergamum. Presente em mais
de 50 países e 600 Instituições de Ensino, otimiza a
gestão e rotina dos prossionais e usuários de
biblioteca, promovendo a cooperação no tratamento
das informações e o compartilhamento de recursos.

A partir desta integração, as Instituições poderão
personalizar os serviços de acordo com suas
necessidades: análise da qualidade dos dados
cadastrais, período em atraso e diversas outras
características oscilantes, para que a abordagem seja
sempre positiva e feita de forma clara e objetiva.
Ao contratar os serviços de Gestão de Cobrança da
Arbrasul, integrado ao Perseus Cloud, os clientes
Perseus terão outros benefícios, como:
Isenção de custo com contratação;
Diminuição da Inadimplência;
Renegociação com devedor e seu
resultado exportado diretamente
para o Perseus Cloud;
Ÿ Relacionamento estratégico
especializado em cobrança, de
acordo com cada perl;
Ÿ Diversos canais de comunicação
para alunos que desejarem contatar
diretamente a Arbrasul.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Saiba mais em
www.arbrasul.com.br
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Pergamum Mobile: consultas, reservas e
renovações através do Smartphone ou Tablet;
Denição de prazos e empréstimos de acordo
com o perl da biblioteca e categoria de usuário;
Renovações, reservas e empréstimos via WEB com utilização de senhas;
Envio de conrmações por e-mail ao usuário;
Bloqueio automático ou intencional de usuários
com pendências;
Permite aplicar penalidades por atrasos;
Alertas automáticos com avisos;
Consulta de histórico de empréstimo;
Clientes Perseus possuem condições especiais
para implantação e integração do Pergamum;
E muito mais.

Saiba mais em www.pergamum.pucpr.br

Portal Educacional
Disponibilize ferramentas que otimizam o tempo de
seus professores.
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Lançamento de notas parciais e nais;
Cálculo automático de médias e resultados nais;
Lista de chamada com lançamento de presenças;
Disponibilização de material de apoio e tarefas
para alunos;
Auditável pela coordenação pedagógica e
secretaria;
Lançamento do programa de turma;
Lançamento de conteúdo ministrado;
Lançamento de habilidades e competências;
Impressão do diário de classe;
Atualização cadastral de professores;
Criação e/ou edição de avaliações parciais;
Registro de frequência em tempo real;
Consulta a lista de turmas do período letivo;
Consulta a grade horária das aulas;
Consulta aos informes institucionais;
Recebimento de noticação em tempo real.

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;
Ÿ Consulta ao horário das aulas;
Ÿ Consulta aos informes institucionais;
Ÿ Recebimento de noticações em tempo real.
Ÿ
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Informações acadêmicas
e ﬁnanceiras direto no
celular ou tablet
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 sua comunidade
acadêmica, reduz custos de comunicação e permite a coleta de dados em tempo real.

Noticações e agendamento de envios de alertas
automáticos para:

Além disso, com o Perseus Mobile, sua Instituição
dispõe de diversas funcionalidades como:

Vencimento de mensalidades;
Datas de avaliações;
Fechamento de data de avaliações (professores).
Envio de mensagens diversas para um ou mais
alunos, professores e responsáveis;
Ÿ Informes Institucionais.
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Consulta nanceira;
Consulta de grade horária;
Análise de histórico escolar;
Comunicados em tempo real;
E muito mais.

Perseus Mobile

Presente em todo

Brasil

Clientes de todos os tamanhos
e níveis de ensino, atendendo
mais de

180.000
alunos por ano.

Com possibilidade de atendimento em todo território
nacional, a Perseus está presente em 21 estados
brasileiros, além do Distrito Federal. São mais de 300
unidades de Ensino espalhadas por todo país que
utilizam nossas soluções e otimizam a rotina de suas
Instituições.
Além disso, o cliente Perseus conta com um canal
exclusivo de suporte e relacionamento, com equipe
especializada em Educação e atendimento
personalizado.

Pós-Graduação

Graduação

Educação Infantil

Pré-Vestibular
Educação Básica

Educação
Prossional

Com a palavra...

o cliente.

“Nós já tínhamos identicado que em nosso trabalho,
precisávamos de mais inteligência para gerar o aperfeiçoamento
e automação de processos. E então, encontramos na Perseus um
parceiro de primeira ordem. Hoje temos controles e métricas que
não tínhamos e a partir disso, podemos ter uma perspectiva de
ações com mais qualidade e colaboração”.

“Realizamos um processo de seleção, onde analisamos
diversos sistemas de Gestão Educacional. A Perseus cou no
topo de nossas prioridades, não apenas pela facilidade
percebida durante o processo de implantação, mas também
pela transparência como todo processo aconteceu”.

Gabriel Alves

Ézio Rezende

Diretor Colégio Decisão | Grupo Insígnia

Superintendente Projeto Pescar

“Em EJA, falamos de um desenho pedagógico diferenciado. Não é
qualquer ERP que se adapta à nossa realidade. Precisávamos de
um sistema conável e exível para adequar as demandas atuais e
subsequentes, pois em EaD, as legislações alteram com mais
frequência. Percebemos que usando o sistema Perseus, em
pouco tempo, nossos problemas desapareceram. Às vezes,
esquecemos que existe um sistema, e isso para nós é muito bom”.

“Fizemos uma pesquisa de mercado, analisando várias
empresas, para encontrar nosso novo fornecedor de software.
De todas, a Perseus se destacou pela sua expertise no ramo e
principalmente pela capacidade de seus prossionais”.

Rogério Albandes
Coordenador de TI do Colégio Mário Quintana

Miguel Couto
Diretor DOM EaD

Nós investimos
nos jovens

Apoiamos a Reintegração
de Estrangeiros Refugiados

Nossa Missão

Nossos Valores

Acreditamos na força e no potencial dos jovens, por
isso somos parceiros do Projeto Pescar, uma rede
colaborativa dedicada para a transformação de jovens
em vulnerabilidade social. Oferecemos nossas
soluções tecnológicas para otimizar os processos
administrativos do projeto.

Somos parceiros do Instituto de Reintegração do Refugiado,
que tem por objetivo reduzir os obstáculos que as vítimas de
migrações forçadas, provenientes de mais de 50
nacionalidades, enfrentam para sua efetiva reintegração na
sociedade. Oferecemos nossa expertise tecnológica para que
a Instituição possa otimizar seus processos administrativos.

Desenvolver e comercializar sistemas
de gestão para melhorar a qualidade
das Instituições de Ensino.

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

www.projetopescar.org.br

www.adus.org.br

Nossa Visão

Nossos Clientes

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

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

Acesse o Blog da Perseus e acompanhe notícias sobre o universo
Conheça maisacadêmico
e também nossos parceiros, além de informações,
da Perseus novidades, melhorias e inovações sobre as soluções que
desenvolvemos.

blog.perseus.com.br

