
O SEU ERP NA CLOUD

Mais segurança, velocidade, disponibilidade da informação,
acessibilidade e centralidade.

Acessível através de um web browser, está disponível a qualquer
hora e em qualquer lugar, com informação em tempo real.

Adapta-se a diversos dispositivos e permite a personalização à
medida do utilizador.

 

  

Gestão completa de alunos e atividades
totalmente online, disponível a qualquer
momento e em qualquer local.

GESTÃO DE ESCOLAS

ANYTIME, ANYWHERE, ANY DEVICE, REAL TIME.

O Masterway Gestão de Escolas é um software de gestão escolar com
um conjunto de ferramentas e funcionalidades para gestão administrativa,
financeira e operacional.

Destina-se a qualquer instituição de educação, pública ou privada, sejam
escolas, berçários, creches, infantários, jardins de infância, externatos,
colégios, ATL ou outras.

É um software de gestão escolar completo, integrado, que permite economizar tempo e
aumentar a eficiência, consolidando todos os processos numa plataforma na nuvem.

De fácil e rápida implementação, permite uma gestão simplificada, informada, integrada e
inteligente, já que produz informação para melhorar a qualidade da gestão e da informação.

Oferece tudo o que é necessário para gerir uma escola e todos os processos referentes aos de
alunos, atividades e mensalidades, desde a inscrição até às comunicações de emergência,
controlo das entradas e saídas dos alunos, programação de atividades, ou faturação simples e
automatizada das mensalidades com a ligação ao Masterway Comercial.

GESTÃO DE
ESCOLAS

Desenvolvido para
proporcionar às escolas
um local único, simples,

intuitivo e avançado,
para as necessidades

de gestão escolar,
a um preço acessível. 100% ONLINE E TOTALMENTE INTEGRADO

MOBILIDADE | SEGURANÇA | FLEXIBILIDADE | VELOCIDADE
PREÇOS COMPETITIVOS • MENSALIDADES REDUZIDAS • CUSTOS PREVISÍVEIS

MODULAR E INTEGRADO

Fácil de instalar e utilizar; flexível, personalizável e confiável.
Centraliza e organiza as informações numa plataforma
online, para um acesso rápido e fácil, numa única interface.

É um sistema modular que permite acrescentar módulos e
funcionalidades de acordo com as necessidades e o
crescimento da empresa.

www.masterway.net
helpdesk@masterway.net
+351 217 960 398

https://masterway.net/?CodMarket=CV&Reference=
http://masterstrategy.pt/
https://www.sendysgroup.com/


EXPERIMENTE 30 DIAS GRÁTIS!

Aceda a masterway.net e descubra todos os
planos e funcionalidades, para empresas únicas. 

Gerir uma escola ou qualquer instituição de ensino requer inúmeras
responsabilidades, por isso é importante contar com um software de
gestão eficiente para otimizar todas as tarefas e operações.

Com o Masterway Gestão de Escolas é possível aceder às informações de
forma rápida, organizada, centralizada e em tempo real, para uma tomada
de decisão informada e eficiente, e uma gestão escolar aprimorada.

GESTÃO DE
ESCOLAS

GESTÃO DE ALUNOS

Na área da gestão de alunos é carregada toda a sua informação pessoal
e são associadas as suas atividades frequentadas.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Ficha de aluno

Filiação (pais, avós, tios, irmãos, etc.)

Contactos de emergência

Criação de campo observações médicas, restrições alimentares, etc.

Pessoas autorizadas para a recolha do aluno

Registo e histórico de movimentos de entradas e saídas de alunos

Comunicação com pais ou encarregados de educação

Atribuição de atividades frequentadas pelos alunos

Dashboards

Consultas, pesquisas e estatísticas

Definição da(s) entidade(s) pagadora(s)

GESTÃO DE ATIVIDADES E MENSALIDADES

Na área de gestão de atividades e mensalidades é feita toda a gestão e organização das atividades
dos alunos e manutenção dos seus dados de faturação.

Criação de  atividades

Criação de grupos/turmas/classes

Listagem de atividades da organização

Atribuição de atividades a alunos

Processamento automático de mensalidades

Análise mensal de atividades

Envio de documentação por email (avisos, faturas, recibos, etc.) 

Gestão de recebimentos

Pagamento parcial ou total de documentos 

Histórico de faturação

Dashboards

Consultas, pesquisas e estatísticas

COMERCIAL CONTABILIDADE CRM

http://app.masterway.net/?action=demoregister&CodMarket=CV&Reference=

