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Free your mind. Be enterprise.
Ofertă produse software:
FocusPrint – matricola vers. 5.26.2016 program de evidenţă a elevilor într-o unitate de învăţământ precum şi a
disciplinelor de învăţământ şi a calificativelor elevilor pentru fiecare disciplină în parte pe semestre. Programul permite
tipărirea foilor matricole, a adeverinţelor şi a portofoliilor personale.
Caracteristici:
elevii, situaţia scolară a acestora şi disciplinele studiate sunt introduse într-o manieră intuitivă asemănător
apariţiei acestora pe foaia matricolă, programul generând automat structura arborescentă a claselor;
calculul automat al mediilor anuale generale în funcţie de mediile obiectelor de studiu (se verifică astfel dacă
media anuală generală calculată corespunde cu media din catalog, în caz contrar mediile semestriale/anuale a
disciplinelor nu au fost introduse corect);
setarea automată a disciplinelor pentru un elev nou introdus în cazul în care a fost introdus anterior un elev cu
acelaşi profil şcolar (an scolar, clasa);
înscrierea elevilor în an şcolar urmator prin operaţia de „închidere an”;
completarea/printarea portofoliilor şcolare.
posibilitatea de a copia un portofoliu si de a-l atasa (echivalentul functiei PASTE) unui alt elev reducand in
acest mod timpul efectiv de scriere a portofoliilor (se modifica doar seriile actelor de studii, celelalte
campuri(competente,acte de studii) fiind identice pentru elevii cu acelasi profil scolar).
FocusPrint – scolarPlus vers. 6.4.2016 - program pentru completarea următoarelor documente de studii:
1. Certificat de promovare a testelor naţionale
2. Certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii
3. Certificat de absolvire a anului de completare
4. Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului.
5. Certificat de absolvire a liceului.
6. Diploma de bacalaureat.
7. Diploma de merit.
8. Certificat de competenta lingvistica de comunicarea orala in lb. romana.
9. Certificat de competenta lingvistica intr-o lb. de circulatie internationala.
10. Certificat de competente digitale
11. Diploma de bacalaureat – 2010 - 2014.
12. Diploma de bacalaureat – 2015 - *.
13. Diploma de absolvire a invatamantului gimnazial.
14. Supliment descriptiv la certificatul de competente lingvistice in limba.......
15. Supliment descriptiv la certificatul de competente lingvistice de comunicare orala in limba materna.
16. Supliment descriptiv la certificatul de competente lingvistice de comunicare orala in limba romana.
17. Supliment descriptiv la certificatul de competente digitale.
FocusPrint – profesionala vers. 5.9.2016 - program pentru completarea următoarelor documente de studii:
1. Certificat de calificare profesională Nivel 1.
2. Certificat de calificare profesională Nivel 2.
3. Certificat de calificare profesională Nivel 3.
4. Certificat de competenţe profesionale.
5. Adeverinţe de competenţe profesionale.
6. Atestat de competenţe profesionale.
7. Certificat de absolvire a şcolii.
8. Certificat de calificare profesională Nivel 3.
9. Certificat de calificare profesională Nivel 4.
10. Certificat de absolvire – calificare profesionala.

Caracteristici principale ale aplicaţiilor:
- permite importul/exportul înregistrărilor din/în fişiere Excel (pt. introducerea inregistrarilor se pot folosi fisierele
Excel exportate din aplicatia AEL);
- verificare CNP;
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- memorarea probelor de examen anterior introduse în scopul eliminării eventualelor greşeli la scrierea duplicitară.
Timpul de administrare a diplomelor este scurtat şi prin folosirea unei soluţii de asistentă - auto-complete şi cu
ajutorul unei opţiuni de completare automată a disciplinelor în cazul în care există deja introdusă o
înregistrare(absolvent) cu acelaşi profil şcolar (filieră/profil/ specializare).
- informaţiile se vor printa pe actul tipizat cu ajutorul unor matriţe care pot fi administrate de către utilizator într-o
manieră uşoară. Matriţa este o structură de date care memorează poziţionarea, dimensiunile, fontul (tip, marime,
bold/italic) şi alinierea fiecărui câmp, poziţionarea/dimensionarea acestora putându-se realiza şi cu ajutorul unui
joystick.
Se reduce timpul efectiv de scriere a diplomelor până la 75%.
Nu necesită cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului.
Dorim sa vă aducem la cunostinţă faptul că pachetul de programe FocusPrint este realizat în colaborare cu persoane
calificate din învăţământ şi permite editarea şi tipărirea toturor documentelor şcolare în conformitate cu ultimele
reglamentări stabilite de MEC (nr.342/22.IV.2005).
Preturi:
Licenta anuala
FocusPrint – matricola vers. 5.52015
(modul optional pentru printarea portofoliilor personale)

89 €

Licenta nelimitata
194 €
+104 €

FocusPrint – scolarPlus vers. 5.02014

129 €

FocusPrint – profesionala vers. 4.02014

149 €

Contract mentenanta – include suport si asistenta software, actualizari
Update soft la vers curenta (doar daca nu exista contract de mentenanta)
Suport tehnic asistat - instalare/configurare de la distanta cu programe
remote desktop. (doar daca nu exista contract de mentenanta)

5 €/luna/program
25 € /program
8 € / program /instalare

Preţurile se calculează la cursul BNR şi nu conţin TVA.
Detalii despre programe pot fi vizualizate accesând site-ul:
www.enterprise-technologies.ro
Relaţii suplimentare si comenzi cu versiunile demonstrative la:
mobil: 0740-183322 (ing. Mihail Grădinaru)
email: mihailg@enterprise-technologies.ro
echipa Enterprise Technologies
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