CorpGest Edu®
O CorpGest Edu® é um produto web que permite uma maior aproximação da Instituição
aos Pais/ Encarregados de Educação/ Utentes, através de uma série de informações
disponibilizadas por via web.
Direcionado para Creches, Jardins de Infância e Centros de Explicações a plataforma
CorpGestEdu® coloca-se como uma ferramenta de aproximação dos gestores e formadores
com os seus clientes.
A gestão da sua Instituição pode ser mais eficiente e mais célere através da plataforma
CorpGestEdu® e da Aplicação móvel CorpGestEdu®(APP), com diferentes funcionalidades
entre as quais destacamos os horários, ementas, comunicações/informações diversas,
controlo de alunos, geração de relatórios, entre outras.

Funcionalidades
• Gestão dados pessoais.
• Controlo de alunos.
• Gestão de documentos.
• Gestão de horários.
• Gestão de ementas.
• Comunicações / informações diversas:
-direção / encarregado de educação
-direção / aluno
-docente / encarregado de educação
-docente / aluno
-serviços administrativos / encarregado de educação
-serviços administrativos / aluno
• Plataforma de interação educativa:
-docente / aluno
-aluno / docente
• Questionários online.
• Geração de relatórios.

Plataforma - CorpGest Edu®

Aplicação Móvel
Com o avanço tecnológico destes últimos anos, ter a
informação sempre disponível e atualizada a qualquer
momento torna-se algo indispensável e valioso.
Assim, com a APP CorpGest Edu® desenvolvida
pela AMCProviders é possível ao utilizador aceder
a algumas das informações de maior relevância e ter
acesso a informação privilegiada, através de uma área
de acesso reservado, tais como os horários, ementas,
comunicações/informações diversas, controlo de alunos,
geração de relatórios, entre outras.

CorpGest Edu®
Presente na educação.
Numa sociedade onde a informação real é fundamental, a AMCProviders proporciona-lhe
uma ferramenta que permite uma maior aproximação da Instituição aos Pais/ Encarregados
de Educação/ Utentes, através de uma série de informações disponibilizadas por via web.
A gestão da sua Instituição pode ser mais eficiente e mais célere através da plataforma
CorpGestEdu® e da Aplicação móvel CorpGestEdu®(APP), com as suas diferentes
funcionalidades.

Largo Padre Adélio Araújo, 48
Lagoa – Santiago de Bougado
4785-594 Trofa
Telefone: + 351 252 494 070
Telemóvel: + 351 913 889 418
www.amcproviders.com
Email: geral@amcproviders.com
www.corpgest.com

