
SEKRETARIAT ZINTEGROWANY E-DZIENNIKIEM

Wygodne zarz¹dzanie
wszystkie dane o uczniach
w jednym miejscu

Zaœwiadczenia
wydruki dokumentów,
arkuszy ocen, zestawieñ

Szybkie wyszukiwanie

ró¿nym k¹tem
przeszukiwanie bazy pod 

SEKRETARIAT
ONLINE

Zarz¹dzanie danymi uczniów jeszcze nigdy nie by³o tak 
szybkie i proste. Dopisywanie i skreœlanie uczniów 
do i z klas/grup jest bardzo intuicyjne, dziêki 
zobrazowaniu przypisania odpowiednimi ikonkami.
System jest bardzo elastyczny - pozwala tworzyæ dowolne 
struktury szkolne i dowolnie przypisywaæ do nich uczniów.
Dziêki temu, rozwi¹zanie doskonale sprawdza siê 
zarówno w ma³ych jak i du¿ych szko³ach.

Wygodne wprowadzanie danych z dowolnego komputera 
przez przegl¹darkê internetow¹ (online).
Dane s¹ wspólne dla e-sekretariatu i e-dziennika, co 
usprawnia i przyspiesza proces ich zarz¹dzania. 
Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ importu danych z pliku 
.SOU, czyli mo¿emy wykorzystaæ narzêdzia istniej¹ce 
w szkole do szybkiego wdro¿enia e-dziennika MobiReg.

www.mobireg.pl



E-SEKRETARIAT JAKIEGO POTRZEBUJESZ

prowadzenie szkolnej dokumentacji (np. ksiêga ewidencji, 
ksiêga ucznia),

kontrolowanie obowi¹zku szkolnego/nauki,

komunikacja poprzez modu³ wiadomoœci pozwalaj¹cy na szybki 
kontakt z dowolnym u¿ytkownikiem dziennika elektronicznego 
w ramach jednej placówki,

gromadzenie wszystkich informacji o strukturze organizacyjnej 
i spo³ecznej szko³y m.in. (jednostki, klasy, oddzia³y, uczniowie, 
nauczyciele) w jednym miejscu dostêpnym online ,

mechanizm promocji uczniów w szkole dla systemu e-dziennika 
i e-sekretariatu,

mo¿liwoœæ importu oraz aktualizacji danych uczniów plikiem 
XML w formacie SOU z dowolnego systemu np. elektronicznej 
rekrutacji oraz innych sekretariatów dostêpnych na rynku,

mo¿liwoœæ eksportu danych uczniów do plików tekstowych, CSV, 
pliku XML w formacie SOU do dalszego wykorzystania w 
szkolnym oprogramowaniu,

wyszukiwanie i filtrowanie bazy danych (np. wyszukanie ucznia 
po numerze PESEL, nazwisku, adresie),

W przygotowaniu na rok szkolny 2013/2014

prowadzenie rejestrów wypadków,

wydruki oraz rejestr legitymacji szkolnych,

wydruki listy obecnoœci na wycieczkach,

zarz¹dzanie obowi¹zkami uczniów (sk³adki, dokumenty, 
zaœwiadczenai, itp.)

wydruki najczêœciej wystawianych zaœwiadczeñ m.in. 
potwierdzeñ spe³niania obowi¹zku szkolnego i nauki, list 
uczniowskich, zestawieñ i raportów (np.: uczniowie wg rocznika 
i p³ci, adresu)

wydruk Ksiêgi Ucznia i Ewidencji

Zadzwoñ
tel. 71-71-70-065

Zadzwoñ
tel. 71-71-70-065

Funkcjonalnoœci e-Sekretariatu MobiReg


