Oferta dla szkół

O dzienniku
TopSzkola.pl to wielomodułowy system wspierający działalność szkół i medium
pośredniczące pomiędzy pracownikami szkoły, a rodzicami oraz uczniami. Zawiera
możliwości narzędzia typu dziennik elektroniczny i może zastąpić dziennik papierowy,
a dodatkowo oferuje wiele przydatnych funkcji. Nie wymaga instalacji, a jego osobna
wersja jest dostępna dla telefonów komórkowych.
Najważniejszymi celami, dla których powstał dziennik TopSzkola.pl są:
• poprawienie komunikacji między dyrektorem, wychowawcami, rodzicami i uczniami,
• ułatwienie dostępu do informacji w szkole,
• poprawa zarządzania dostępnymi zasobami przez dyrektora i wychowawcę,
• ułatwienie, przyśpieszenie i zautomatyzowanie wielu żmudnych czynności.

Dlaczego TopSzkola.pl?
Poniżej 9 najważniejszych powodów.
1. Może zastąpić dziennik papierowy.
2. Dostęp całą dobę przez internet i telefon komórkowy.
3. Korzysta z niego już kilkadziesiąt szkół.
4. Darmowy 1-miesięczny okres próbny.
5. Bogata funkcjonalność.
6. Wsparcie i szkolenia dla szkół.
7. Dostosowuje się do konkretnych potrzeb.
8. Wyższy prestiż szkoły.
9. Wspiera dyrekcję, wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów.
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Jakie szkoły mogą korzystać?
TopSzkola.pl może obsługiwać szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i policealne.
Wbudowana jest ponadto opcja dla szkół przygotowujących do matury międzynarodowej,
a w planach jest również dostosowanie dziennika dla uczniów niewidomych.

Dostępne funkcje
System udostępnia funkcjonalność przeznaczoną dla czterech typów użytkowników:
•
•
•
•

dyrektora,
wychowawcy/nauczyciela,
rodzica,
ucznia.

Oprócz możliwości edycji danych uczniów, ocen cząstkowych, końcowych i frekwencji,
które cechują każdy dziennik elektroniczny, TopSzkola.pl oferuje między innymi:
• wydruki świadectw i kartek na zebrania,
• obliczanie statystyk ocen i frekwencji,
• tworzenie planu zajęć klas i wychowawców,
• eksport i wydruk dzienników do postaci papierowej,
• przygotowywanie testów sprawdzających wiedzę,
• możliwość umieszczania dokumentów,
• tablicę ogłoszeń szkolnych i klasowych,
• wewnętrzny system przesyłania wiadomości,
• tworzenie zestawień danych personalnych,
• archiwizację danych dydaktycznych i organizacyjnych.

Usługi dodatkowe
Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę szkoły w zakresie
dziennika elektronicznego, dlatego też oferujemy dodatkowe
usługi z nim związane, które są wymienione poniżej.
• szkolenie dla pracowników szkoły,
• wprowadzanie danych do systemu,
• wsparcie przy wyborze i konfiguracji sprzętu.
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Dostosowanie do indywidualnych wymagań
Zdajemy sobie sprawę z indywidualnych potrzeb poszczególnych szkół i wychodzimy im
na przeciw, dając możliwość dostosowania systemu do specyficznych wymagań. Dziennik
TopSzkola.pl oferuje w tym zakresie wiele możliwości, dzięki czemu każda szkoła będzie
mogła dopasować go do swoich potrzeb. Najważniejsze z nich wymieniono poniżej:
• zastąpienie dziennika papierowego lub jego uzupełnienie,
• klasyfikacja roczna lub semestralna,
• oceny tradycyjne, punktowe lub opisowe,
• wybór osób obsługujących poszczególne funkcje dziennika: pełnomocnicy dyrektora,
wychowawcy lub nauczyciele przedmiotów.

Strona lub portal szkolny
Każda szkoła, która chciałaby mieć własną stronę internetową
i jednocześnie korzystać z funkcjonalności systemu, może liczyć na
szeroki pakiet usług w tym zakresie - oferujemy tworzenie zarówno
statycznych, jak i dynamicznych stron z wybranymi funkcjami
i elementami graficznymi, do których dołączana jest funkcjonalność
TopSzkola.pl.
Dla szkół, które chciałyby rozszerzyć funkcjonalność systemu według własnych upodobań
lub korzystać z niego na osobnym serwerze, przygotowana została oferta instalacji
indywidualnej. Więcej szczegółów na stronie www.TopSzkola.pl.

Koszty
Rejestracja w systemie jest darmowa, niezobowiązująca i szkoła może korzystać
ze wszystkich dostępnych funkcjonalności w 1-miesięcznym okresie próbnym. Po jego
zakończeniu niewielką opłatę rzędu 20-80 PLN (zazwyczaj ok. 40 PLN) miesięcznie ponosi
tylko szkoła – rodzice nie uiszczają żadnych opłat za korzystanie z systemu. Ponadto,
szkoła nie musi kupować czy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania czy
sprzętu do obsługi dziennika – potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.
Szczegółowy cennik znajduje się na www.TopSzkola.pl.
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Kontakt z nami
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub uwagi, zapraszamy do kontaktowania się z nami
przez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy, dostępny
na stronie www.TopSzkola.pl. Na wszystkie pytania odpowiemy tak szybko jak to będzie
możliwe, a jeśli będą mieli Państwo sugestie dotyczące wprowadzenia nowych funkcji,
mogą zostać wprowadzone specjalnie na Państwa życzenie.
Z pozdrowieniami,
Zespół TopSzkola.pl

Dane kontaktowe
InspireOne Software
ul. Wybrz. Wyspiańskiego 23-25 / 4.34
50-370 Wrocław
tel: (0-71) 723 14 73
fax: (0-71) 718 09 44
e-mail: kontakt@TopSzkola.pl
skype: inspireone.pl
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