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e-Graﬁte
Gestão Educacional Infocraft

CARACTERÍSTICAS
• Sistema 100% WEB;
• Multiescola;
• Perﬁs de usuário conﬁgurável;
• Controle de acesso por perﬁl de usuário;
• Alto nível de segurança no produto e de proteção contra hackers, etc;
• Multiplataforma (Sistemas operacionais: Linux e Windows);
• Atua em todos browsers proﬁssionais do mercado;
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Ambiente de desenvolvimento e Produção:
• Desenvolvido em PHP;
• Servidor WEB Apache;
• Banco de Dados Postgres SQL;
MÓDULOS
• MATRÍCULA;
• ACADÊMICO;
• PEDAGÓGICO;
• CENTRAL DO ALUNO ;
• DISCIPLINAR;
• ATENDIMENTO MÉDICO;
• OPÇÕES DO RESPONSÁVEL (Módulo do responsável);
• BIBLIOTECA;
• ALMOXARIFADO;
• CENSO EDUCACIONAL
• MERENDA ESCOLAR, ETC...
Sistema desenvolvido nos padrões MPS.Br

e-Graﬁte

e-Graﬁte
Gestão Educacional Infocraft

O Sistema de Gestão Educacional – e-Graﬁte constitui-se em uma ferramenta
gerencial para gestão educacional da rede pública e privada, criado em ambiente web,
que facilita a administração no que diz respeito à execução, acompanhamento e
controle de suas atividades ﬁns, permitindo, assim, a atualização em tempo real das
informações para tomada de decisões gerenciais.
ATENDIMENTO PERSONALIZADO. CADA ESCOLA É UM PARCEIRO DE
NEGÓCIO. EQUIPE DIRECIONADA PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DO
PARCEIRO CLIENTE, COM O OBJETIVO DE FORNECER SOLUÇÕES RÁPIDAS E
DE QUALIDADE.
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Com um jeito simples e eﬁciente, o e-Graﬁte disponibiliza informações de seus
alunos, como notas, frequências, ocorrências, etc, estreitando o relacionamento com
os pais, alunos e professores, de forma web, para que os mesmos possam acessá-las, a
qualquer tempo e de qualquer local, bastando ter o acesso a internet.
UNIDADES PÚBLICAS - A utilização do sistema e-Graﬁte, permite gerenciar,
tornando possível construir uma melhor administração dos processos que envolvem
toda a gestão das escolas públicas, proporcionando à administração pública, meios
eﬁcientes de planejamento e execução das atividades da Secretaria de Educação e,
consequentemente, a melhoria na qualidade do atendimento à população.
Com o e-Graﬁte, serão integradas as informações de todas as escolas da rede pública
de ensino, evitando distorções no planejamento da educação e permitindo a
identiﬁcação da demanda real de vagas nas escolas, o controle de frequência do
aluno, merenda escolar, controle disciplinar, a padronização dos documentos
escolares emitidos pelas escolas e a eﬁciência na gestão de cada uma das escolas.

www.infocraft.com.br
infocraft@infocraft .com.br
71 3254-4200
Rua Visconde do Rosário - Nº 03 - Edf. Augusto Borges - Salas 407/410
Comércio - Cep:40.015-050 - Salvador-BA

