TOTVS apresenta novas soluções para gestão de instituições de ensino
durante a Bett Educar 2019

Além de novidades como as soluções para Captação de Alunos e Secretaria Digital, serão
apresentados o aplicativo móvel TOTVS eduCONNECT, que conecta instituições de ensino, pais,
alunos e professores, assim como o TOTVS Saída Inteligente.

São Paulo, abril de 2019 - A TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de softwares de gestão,
apresenta novas soluções para o setor educacional brasileiro na Bett Educar 2019. As novidades
incluem aplicativos móveis voltados à melhoria na relação acadêmica, comunicação e serviços
oferecidos pelas instituições, como o eduCONNECT, solução capaz de conectar a comunidade
educacional (instituição de ensino, pais, alunos e professores) de forma ágil, eficiente, segura e
simplificada. O aplicativo fornece uma série de serviços online, incluindo a consulta de notas, boletos,
chamadas, troca de mensagens e comunicação institucional.

"As escolas no Brasil, estão em busca constante por soluções tecnológicas que auxiliem a simplificar
processos e agilizar o atendimento aos pais e alunos. Isso porque cada vez mais o foco das instituições
deve ser no ensino e não em rotinas administrativas, financeiras e operacionais, que podem facilmente
serem automatizadas", afirma Eduardo Pires, diretor do Segmento Educacional da TOTVS.
"Queremos demonstrar que as inovações tecnológicas podem melhorar a relação das instituições com
pais e alunos, além de trazer ganhos de eficiência. A transformação digital representa um diferencial
competitivo para as instituições de ensino", acrescenta.

Outro destaque é o TOTVS Saída Inteligente, desenvolvido em parceria com a Filho Sem Fila. O
aplicativo móvel garante mais segurança e facilidade na saída dos alunos da escola. Para isso, a
plataforma permite que a escola acompanhe, por geolocalização, a chegada de pais ou responsáveis
às proximidades da escola, o que facilita a organização das crianças para a saída. "Essa gestão reduz
filas e todos os problemas gerados pela aglomeração de pessoas e veículos em frente às escolas,
principalmente em relação ao trânsito, além de aumentar a segurança durante o período de saída",
explica Pires.

Essas duas soluções da TOTVS exibidas na Bett Educar 2019 (eduCONNECT e TOTVS Saída
Inteligente by Filho Sem Fila) estão disponíveis para iOS e Android e são hospedadas totalmente em
nuvem, o que dispensa a contratação de infraestrutura própria, garantindo assim rápida implantação e
configuração e estão com ofertas promocionais para os participantes do evento.

Quanto às inovações, a TOTVS apresenta, em parceria com a Rubeus, o TOTVS Captação
Sustentável. Essa solução faz a gestão completa do processo de captação de novos alunos,
automatizando todo o ciclo de marketing e comercial, iniciando desde a captação e registro do
interesse de um potencial candidato, passando pela nutrição com informações relevantes, automação
do fluxo de comunicação com os interessados, acompanhamento do funil de conversão, chegando até
a inscrição ou matricula deste aluno.

A outra solução diz respeito a transformação digital que principalmente as instituições de ensino
superior tem que passar, devido aos prazos normatizados pelas legislações vigentes, levando todo o
acervo e processos acadêmicos do meio físico para o digital, contemplando captura, digitalização,
indexação, armazenamento e guarda, além da formalização através de assinatura e certificação digital,
tornando o processo simples e transparente. Além disso, soluções para emissão de diplomas e
terceirização do processo de digitalização fazem parte da oferta. Esta solução é oferecida em parceria
com a DocXpress.

Sobre a TOTVS
Provedora de soluções de negócios para empresas de todos os portes, atua com softwares de gestão,
plataformas de produtividade e colaboração, hardware e consultoria, com liderança absoluta no
mercado SMB na América Latina. Com aproximadamente 50% de marketshare no Brasil, é a única
empresa de tecnologia no ranking das marcas mais valiosas do Brasil da Interbrand. A TOTVS está
presente em 41 países com uma receita líquida de mais de R$ 2 bilhões. No Brasil, conta com 15 filiais,
52 franquias, 5 mil canais de distribuição e 10 centros de desenvolvimento. No exterior, conta com
mais 7 filiais e 5 centros de desenvolvimento (Estados Unidos, México, China e Taiwan). Para mais
informações, acesse o website www.totvs.com
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