Апликација за Педагошка евиденција
на ученици

Клучни карактеристики и
бенефиции
•

•
•

•

•

•
•

•

Апликацијата за педагошка
евиденција на ученици ги
опфаќа сите функции
потребни за водење
педагошка евиденција на
ученици.
Апликацијата е изработена
според Законот за средно
образование.
Апликацијата води евиденција
за редовни, вонредни,
префрлени, испишани,
отстранети ученици.
Обезбедени се сите потребни
прегледи и извештаи за
правење анализа по секое
тромесечие во учебната
година.
Печатење на документи:
свидетелство, главна книга,
завршна главна книга,
преведница.
Секој документ може да се
печати дво-јазично
(македонски/албански јазик).
Обезбедена е голема
сигурност на податоците и
лесно надоградување со нови
функционалности.
Автоматско поврзување со
други апликации - упис на
ученици, архива, кадрово.

Зошто нашиот софтвер?
• Поради целта да се
овозможи софтверско
решение кое е флексибилно
и едноставно за користење.
• Поради нашиот интерес да
се понуди интегриран систем
кој обезбедува следење на
учениците во текот на
целосното средно
образование како и контакт
со родителите.
• Можност за висок степен на
заштита на податоците
• Постојат различни улоги на
корисници, и можности за
нивно менаџирање и
флексибилност на
доделување и одземање на
определени функции и акции
кон корисниците од страна
на администраторот.
• Можност за брзо и
едноставно интегрирање со
други апликации.
• Нашата компанија нуди
соодветна подршка и
одржување со соодветно
backup-ирање на
податоците.
• Поради тоа што нашиот
експертски тим постојано ги
следи сите измени во
законите и правилниците на
Р.Македонија, што
овозможува навремено
имплементирање и
надградба

Зошто Lotus Notes
околината?
Lotus Notes околината е проверена,
светски прифатена технологија која
го следи развојот на хардверските
компоненти и нуди богата палета на
алатки за брз развој на нови
функционалности.
Инсталацијата на клиентска страна
е многу едноставна.
Eclipse-базирана архитектура која
овозможува поголема
флексибилност и прилагодување,
со што подобро се вклопува во
сервис-ориентираната архитектура,
која IBM ја предлага и поддржува.

Основни бенефиции на
Lotus Notes околината се:
• заштита на податоците преку
различни нивоа на сигурност
и употреба на единствени
лозинки за секој корисник
• брзо пребарување на
податоците низ базите
• едноставно интегрирање со
други системи работени во
различни околини
• Експорт на податоците во
повеќе формати (excel, pdf,
txt...)
• транспорт на податоците до
оддалечени точки ...и многу
други

Функционалности на
системот:
• Интегриран систем со три
основни модули
o Редовни ученици
o Вонредни ученици
o Извештаи
• Комплетна евиденција на
учениците во текот на
школувањето.
• Поставување паралелки,
промена на паралелка,
сортирање на ученици по број
во дневник
• Корисничко сетапирање на
струки, занимања, профили.
• Евиденција за општите
податоци на секој ученик и
податоци за родители.
• Евиденција на оцените за
секое тромесечие (I
тромесечие, I полугодие, III
тромесечие, крај на наставна
година, крај на учебна година).
• Евиденција за полагање на
Државна матура или Завршен
испит.
• Прегледи на учениците
сортирани по паралелка,
струка, профил, наставен
јазик, странски јазик, просек,
изостаноци.
• Печатење писма и пликови покана до родителите.

Функционалности на
системот:

Системски побарувања:

• Можност за печатење на
уверение за редовен ученик.

Апликацијата може да работи на
следниве платформи:

• Можност за печатење
списоци на ученици во
различни формати.

•

Windows 95 ,Windows 98,
Windows 2000, Windows XP

•

Windows NT workstation,
Windows 2000 professional,
Windows XP professional

• Прегледи за бројната состојба
на учениците по наставен
јазик, струка, занимање во
рамките на еден клас, година.

•

минимум Lotus Notes 6.5.1
како и соодветни минимални
побарувања на оперативните
системи

• Печатење документи
o Свидетелства
o Дипломи
o Главни книги
o Преведници

Доколку системот поврзува
повеќе лица кои ќе комуницираат
меѓу себе потребен е Lotus
Domino Server , инсталиран на
машина со стандардни
перформанси

• Можност за печатење на
евидентни ливчиња.

• Прегледи за успехот на
учениците за секое
тромесечие во годината
• Статистички извештаи за
успех и просек по
паралелка,по струка, по
одделни предмети, по
професори.

За подетални информации:
СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

