


Визначальні особливості 
● Для приватних та державних шкіл

● Адміністративна веб-частина та кросплатформовий мобільний додаток

● Визначальна перевага - універсальність

● Унікальна перевага для державних шкіл - об’єднання в одному місці 

можливостей комунікації, ведення і друку журналу, облік за виконанням 

завдань, генерацію розкладу та заміни, генерування шкільної звітності 

+ меню і гуртки

● Унікальна перевага для приватних шкіл платформи - брендована 

мобільна аплікація, ведення бізнес-процесів;

● Український продукт - власна розробка!



Брендована аплікація
Що це означає? Ваші батьки, вчителі та учні скачують з AppleStore та 
PlayMarket аплікацію, яка називається іменем Вашої школи, містить ваші 
логотипи та символіку. Це дуже важливо для престижності школи.



Комунікація між усіма учасниками 
на платформі розроблена до нюансів:

- новини
- опитування для зворотнього зв’

язку
- персональні повідомлення у 

нашому месенджері 
- ключові події у календарі
- фото/відео звіти до уроків
- коментар до уроку дублюється 

у повідомлення

Сукупно цей функціонал дає 
можливість ефективно працювати, 
надавати  та підтримувати 
повноцінний зворотний зв’язок з 
батьками виключаючи потребу 
ведення груп у соцмережах чи 
месенджерах.
 
Всі новини, повідомлення приходять у 
вигляді сповіщень у мобільну 
аплікацію.



Журнал вчителя                            Щоденник учня

Можливість вчителям 
заповнювати інформацію 
про заняття та додавати 
оцінки з мобільного.

Можливість учням 
завантажувати відповіді 
на домашні завдання, а 
вчителям переглядати їх в 
єдиному місці, не 
перевіряючи всі можливі 
пошти і месенджери. 

Можливість прикріпляти 
фото/відео звіт до уроку.



Друк електронного журналу класу



Формування свідоцтва успішності і досягнень



Адміністративні функції
Інтелектуальний пошук замін                                                                                Зручна робота з підгрупами, можливість створення підгруп     
                                                                                                                                                    з різних класів



Генерація розкладу: робота з розкладками 
класу, вчителя, кабінетів



Навчальні функції LMS
Є можливість вводити інформацію про курси(навчальні програми з тестами для проходження учнів), з наповненням їх у 
форматованому вигляді з вкладеними файлами. Іншими словами це централізоване зберігання навчальних матеріалів у 
єдиному місці (один раз приготували і використовуємо кілька років, можливість ділитися матеріалами між вчителями 
одного предмету). На основі курсів атоматично формуються також календарно-тематичні планування вчителів. 



Навчальні функції LMS
Можливість перегляду інформації учнями прямо з моб. телефону. Організація проходження тестувань прямо з платформи 
(веб чи мобільного) з автоматичною перевіркою результатів та занесенням інформації у журнал.



Корисні не навчальні доповнення
- можливість замовлення або 
перегляду меню харчування 
батьками/учнями, а для школи 
бачити підсумовану інформацію

- вибір гуртків батьками/учнями 
які будуть відвідуватися, в рази 
спрощує процес формування груп 
для адміністрації, облік 
відвідування гуртків, можливість 
нараховувати та відслідковувати 
оплату за гуртки

- фіксування маршрутів та 
трансферу

-  функція “покликати дитину” до 
виходу, якщо по школі не можна 
переміщатися батькам



Бізнес процеси
- облік оплат (надсилання батькам сповіщень-нагадувань про оплати, 
можливість нарахування пені при несвоєчасній оплаті, перегляд 
балансу на сьогодні та суми для керівника по всіх проплатах, 
можливість внесення інформації про платежі автоматично з 
допомогою API банку)

- CRM база лідів / потенційних клієнтів (емейл розсилки, постановка 
завдань працівнику, фіксування дати зустрічі, створення форми для 
заповнення їїї потенційним клієнтом, дані одразу потраляють у базу)

- автоматична генерація договорів за допомогою прописаних шаблонів 
документів з підставлянням динамічних даних про клієнта та про 
школу

- таскменеджер (додавання та трекінг завдань) для працівників

- можливість додавання різних локацій шкіл, якщо школа має кілька 
філій



Інтеграція з обладнанням
Термальний сканер з функцією розпізнавання обличчя - 
інноваційний прилад, який став необхідністю в сучасній 
епідеміологічній ситуації. 
Пропонуємо інтеграцію з цим приладом, яка буде виконувати 
наступні функції:

- безконтактне вимірювання температури (збереження 
історії вимірювань, надсилання сповіщень про 
перевищення медичному працівнику / батькам / класному 
керівнику) 

- розпізнавання обличчя може використовуватися для 
автоматичного фіксування відвідування учнів у 
електронному журналі і робочого часу вчителів

- також є можливість підключати до системи електронного 
блокування дверей чи проходження через турнікет.

Пропонуємо також реалізувати інтеграцію з Вашим приладом, 
якщо він підтримує доступ через інтернет, зберігає дані у хмарі та 
надає відповідне API для доступу до себе. 



Наші послуги:

● Онлайн навчання персоналу;

● Допомога у впровадженні системи та імпорті даних;

● Технічна підтримка пн-сб з 9 до 21;

● Врахування особливостей школи - конфігурація системи;

● Можливість  запрограмувати під Вашу школу якусь специфічну 

функцію-доповнення до платформи за окремим прорахунком.



Мобільний додаток School Today - вся школа у твоїй кишені!

Веб доступ для адміністрації - керування школою з єдиної точки доступу!

м. Львів

тел. 097 44 629 55                            school-today.com


