Oferta informatyzacji szkół
Szanowni Państwo,
Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu rozbudowanych systemów informatycznych
i posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. Z uwagi na postępującą w oświacie
informatyzację, wspieramy szkoły oraz jednostki administracyjne we wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Od kilku lat współpracujemy ze szkołami przy
wdrażaniu dziennika elektronicznego TopSzkola.pl. Nasza oferta dzieli się na dwie części:
1) wdrożenie dziennika elektronicznego TopSzkola.pl w podległych samorządowi szkołach,

2) stworzenie platformy oświatowej opartej o dziennik elektroniczny TopSzkola.pl.

Schemat działania i elementy platformy oświatowej
Na kolejnych stronach znajduje się bardziej szczegółowe przedstawienie obu części oferty.
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Platforma oświatowa
Jest to zintegrowany system informatyczny, który zawiera w sobie dziennik elektroniczny
TopSzkola.pl oraz dodatkowe moduły, które mogą rozszerzyć jego funkcjonalność:
• multimedialna baza wiedzy edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów,
• rekrutacja i e-sekretariat,
• e-learning i testy elektroniczne,
• e-biblioteka.
Wszystkie wymienione moduły wraz z dziennikiem elektronicznym zapewnią w pełni
nowoczesną obsługę wszystkich zadań oświaty w gminie/mieście/powiecie, na miarę
XXI wieku. Elektroniczna platforma ułatwi zarządzanie oświatą w podległych Państwu
szkołach i poprawi dostęp do informacji dla pracowników szkół, uczniów, a przede
wszystkim rodziców.
Możliwe jest dodanie również innych modułów i funkcji wybranych przez Państwa, tak aby
platforma w 100% była dostosowana do Państwa potrzeb. Koszt takiej platformy będzie
zależny od wybranych modułów, ale w większości przypadków na tyle niski, że nie będzie
wymagał ogłaszania przetargu.
W ramach oferty zawarta jest również administracja platformą i opieka techniczna nad
serwerem, dzięki czemu samorząd nie będzie musiał zajmować się kwestiami technicznymi
przedsięwzięcia.

Dziennik elektroniczny TopSzkola.pl
TopSzkola.pl to wielomodułowy system informatyczny wspierający działalność szkół
i medium pośredniczące pomiędzy pracownikami szkoły, a rodzicami oraz uczniami.
Nie wymaga instalacji, a jego osobna wersja jest dostępna dla telefonów komórkowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obecnie możliwe jest zastąpienie
dzienników papierowych przez elektroniczny. TopSzkola.pl może zastąpić dziennik
papierowy, a dodatkowo oferuje wiele przydatnych funkcji.
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.
Na kolejnych stronach w sposób bardziej szczegółowy przedstawione są obecne
możliwości dziennika elektronicznego TopSzkola.pl.
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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,
• możliwość umieszczania dokumentów,
• tablicę ogłoszeń szkolnych i klasowych,
• wewnętrzny system przesyłania wiadomości,
• tworzenie zestawień danych personalnych,
• archiwizację danych dydaktycznych i organizacyjnych.

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.
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Usługi dodatkowe
Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę szkół w zakresie
dziennika elektronicznego, dlatego też oferujemy dodatkowe
usługi z nim związane, które są wymienione poniżej.
• szkolenia dla pracowników szkół,
• wprowadzanie danych do systemu,
• wsparcie przy wyborze i konfiguracji sprzętu.

Koszty
Rejestracja w systemie jest darmowa, niezobowiązująca i szkoły mogą korzystać
ze wszystkich dostępnych funkcji w 1-miesięcznym okresie próbnym. Po jego zakończeniu
opłatę rzędu 20-80 PLN (zazwyczaj ok. 40 PLN) miesięcznie ponosi szkoła. Rodzice
nie uiszczają żadnych opłat za korzystanie z systemu. Ponadto, szkoły nie muszą kupować
czy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania lub sprzętu do obsługi
dziennika – potrzebne są jedynie komputery z dostępem do Internetu. Szczegółowy cennik
znajduje się na www.TopSzkola.pl.

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 www.TopSzkola.pl. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy z Państwa
strony, jak również negocjacje cenowe.
Z wyrazami szacunku,
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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