еУченик
електонске оцене ученика
Понуда софтверског решења евиденције електронских оцена
за основне и средње школе
Поштовани,
Са поносом Вам представљамо интернет апликацију за: евиденцију оцена ученика и
владања, оправданих и неоправданих изостанака, комуникацију између разредних старешина и
родитеља итд, дело домаћих аутора.
Софтвер се састоји из неколико модула који олакшавају рад : Родитељ, Професор,
Разредни старешина, Администратор.
Сваки модул је осмишљен тако да омогућава лак и једноставан унос, измене и преглед
података.
Приликом креирања система водили смо рачуна о неискусним корисницима рачунара
као и о времену које је потребно за извођење сваке од операција. Мислимо да смо у томе
успели, тако да, нпр. за оцењивање ђака није потребно коришћење тастатуре и до оцене се
долази у свега два клика мишем. Поред рачунара водили смо рачуна и о осталим преносним
уређајима, тако да је оцењивање и преглед оцена могућ и са лаптоп и таблет рачунара као и и
мобилних уређаја, што апликацију чини доступном на сваком месту и сваком тренутку.
Водили смо рачуна и да сваки настасвник/професор поред свих свакодневних обавеза,
овом апликацијом у сваком тренутку, једним кликом миша, добије информацију која ће му
олакшати припреме за наставничка већа и лакши контакт са родитељима.
Желели бисмо да истакнемо да приликом креирања базе података ученика и
професора не прикупљамо никакве личне информације (јмбг, адреса, телефон и сл.) већ
искључиво само име и презиме сваког од њих.
Трошкови коришћења нашег софтвера су фиксни и односе се на плаћање годишње
лиценце са могућношћу плаћања на 12 месечних рата без додатних трошкова као што су месечно
одржавање, унос податка, интревенције и тд..
Са три модела лиценцирања покушали смо да изађемо у сусрет школама које би желеле
да користе апликацију овог или сличног типа, а раније нису биле у могућности због разних
фактора (новца, обученог кадра, времена и сл.). У зависности од Ваших жеља бригу о апликацији
можете поверити: целом наставном кадру (сваки наставник/професор добија своју шифру за
унос оцена), једном члану колектива (секретару, информатичару, који ће уносити оцене за целу
школу) или све можете препустити нама, а ми ћемо бринути о уносу података за Вашу школу.
Родитељима, на захтев, смо омогућили да добију повратне информације (оцене) слањем
СМС поруке са било које мреже у земљи.
Волели бисмо да у Вашој школи представимо све могућности софтверског решења које
нудимо како бисте се и сами уверили у све предности које ова апликација пружа.
За све додатне информације посетите нас на сајту или нас контактирајте на
телефон: 064/498-08-82 или електронскoм поштоm на адресу: info@eucenik.rs
www.eucenik.rs

