Tecnologia
para Educacional
Do beabá à especialização, tecnologia
e gestão para transformar os processos
da sua instituição de ensino.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet?
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Integre processos
acadêmicos e administrativos
com as tecnologias
especializadas da TOTVS.
Conectar pessoas, processos e negócios: é assim que a TOTVS
entrega o melhor para o setor educacional.
Digitalize a gestão acadêmica com os sistemas completos para
instituições de ensino de todos os portes.

Descubra as vantagens das soluções TOTVS para:

Educação básica

Educação superior

Educação continuada

Gestão muito além do básico.

Apoiando instituições na busca pela
excelência.

Fluência nas necessidades da sua
instituição.

Realize toda a gestão da vida acadêmica
do aluno com a automatização de etapaschave, como matrícula, processamento
de notas, controle de presença e
relacionamento com responsáveis, além
de outros recursos para controlar e gerir
uma instituição de ensino.

Desenvolva estratégias de captação
e retenção de alunos, faça a gestão
de recebíveis, reduza a inadimplência,
atenda à legislação e tenha um único
sistema de gestão acadêmico em
diversas unidades e níveis de ensino.

Gestão moderna e eficiente para captar
e reter alunos, melhorar o ensino, ter preços
competitivos, otimizar processos e diminuir
custos, reduzir a inadimplência e conectar
toda a sua comunidade acadêmica.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Gestão e tecnologia muito além do ERP para conectar, modernizar e transformar as atividades mais essenciais da sua
instituição.
Gestão de permanência
As tecnologias que sua instituição de ensino
precisa para reter alunos: indicadores
acadêmicos, financeiros e comportamentais,
análise proativa de evasão e plataformas de
suporte à empregabilidade dos estudantes.

Pedagógico
Facilidades indispensáveis para professores,
alunos e colaboradores, como planos de ensino
e aula, suporte e gestão do EAD (Educação
a Distância), avaliações de desempenho
acadêmico, certificação e diploma.

Organização acadêmica e da secretaria
Planejamento da oferta, quadro de horários
e professores, ingresso e matrícula,
movimentações e registros acadêmicos com
secretaria digital, controle de documentos
e certificação eletrônica, além de
atendimento aos alunos.

Captação e seleção
Geração e controle de leads educacionais
por meio de um funil de captação,
possibilidade de inscrições on-line
e controle do processo seletivo.

Gestão de recebíveis
Controle total sobre contratos, convênios,
financiamentos e inadimplência, incluindo
pagamento com cartão de crédito, além
de regras de faturamento, gestão de contas
a receber e régua de cobrança.

Gestão do egresso
As soluções TOTVS trazem módulos que
promovem a melhoria do relacionamento com
alunos e formados, fazem a gestão de estágios
e empregos e possibilitam novas vendas.

Otimize as rotinas acadêmicas
e administrativas da sua instituição
com a gestão integrada da TOTVS

Mais de 24 anos
de experiência
em todos os níveis
de ensino

Mais de 2,5 mil
instituições
de ensino
escolheram as
soluções TOTVS

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.
totvs.com/educacional/

Mais de R$ 48 bi
gerenciados
por ano nas
soluções TOTVS

Mais de 70 milhões
de notas
escolares
registradas por ano

Mais de
5 milhões
de alunos
com informações
computadas

