


Platforma to wirtualna przestrzeń, 
w której spotykają urzędnicy, 
nauczyciele, dzieci i młodzieŜ i 
rodzice.





Portal oświatowy
Platforma edukacyjna Fronter

Nabory do szkół
System obsługi cyklu budŜetowego Sigma Optivum

Droga edukacyjna ucznia
System raportowania VULCAN Raport NET

Panel informacji kluczowych
Prawo Optivum

Moduły platformy



Platforma oświatowa VULCAN NET jest naszą kolejną
propozycją dla wszystkich naszych obecnych jak i 
potencjalnych uŜytkowników. Od lat pozostajemy 
wierni tylko jednemu odbiorcy. Oświata była i 
pozostaje naszą pasją. Naszą misją jest dostarczanie 
Państwu rozwiązań, których koncepcje wyrastają z 
naszej wiedzy i doświadczeń. Natomiast wiedzę i 
doświadczenia czerpiemy wprost z oświaty, obszaru, 
gdzie spotykamy się z Państwem i bardzo uwaŜnie 
wsłuchujemy się w Wasze potrzeby. 





Szkoła 3 Rola/osoba

Zadanie
Forma
Czas wykonania



Komunikator VNET jest propozycj ą rozwi ązania
problemu komunikacji organu prowadzącego
z podległymi placówkami. Zakłada on, Ŝe inicjatorem
komunikacji jest zawsze wydział edukacji.
UmoŜliwia kontrolę nad rozsyłanymi informacjami,
wskazując czas wykonania zadania oraz jego formę.
Daje moŜliwość informacji zwrotnej i dyskusji,
jednak nie jest ani forum, ani formą czatu.





Platforma edukacyjna Fronter jest wirtualnym 
środowiskiem kształcenia i pracy, dzięki któremu 
szkoła moŜe efektywnie wspierać naukę i nauczanie. 
Ponad 90 róŜnych narzędzi wspomaga szkoły przy 
organizacji, administrowaniu i pedagogicznej pracy. 
Narzędzia te są teŜ pomocne zarówno podczas samej 
lekcji, jak i przy jej przygotowywaniu i późniejszej 
analizie, a takŜe do dokumentowania wyników 
uczniów jak i do komunikowania się z innymi 
nauczycielami, uczniami i rodzicami.





Nabór Optivum – Szkoły ponadgimnazjalne to
nowoczesne rozwiązanie poparte doświadczeniem
i rozległą wiedzą o oświacie. Pozwala całkowicie
wyeliminować wiele problemów, które zwykle
towarzyszą rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Redukuje chaos i wynikający
z niego zbędny stres kandydatów. Gwarantuje,
Ŝe proces naboru przebiega według jasnych
i przejrzystych zasad.





Sigma Optivum jest spójnym i kompleksowym
rozwiązaniem. Wspomaga gromadzenie róŜnorodnych
danych o oświacie w samorządach i ułatwia
ich wszechstronne analizowanie. Jest doskonałym 

narzędziem do gromadzenia wiarygodnych
danych oraz do wspierania procedur zatwierdzania
arkuszy organizacyjnych szkół i ich planów
finansowych. Zgromadzone dane mogą być na wiele
róŜnorodnych sposobów sprawnie analizowane.
Na ich podstawie moŜna sporządzić projekt budŜetu
całej oświaty w jednostce samorządu terytorialnego,
by później na bieŜąco kontrolować jego wykonanie.





Droga edukacyjna ucznia jest systemem rejestrującym
wszystkich uczniów w samorządzie wraz z historią
spełniania obowiązku szkolnego, nauki oraz innych
form kształcenia. UŜycie systemu pozwala:
• odciąŜyć gminę w wypełnianiu zadania kontroli
spełniania obowiązku nauki poprzez:
• wykorzystanie wszystkich niezbędnych źródeł
informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez
dzieci i młodzieŜ – szkolnych ewidencji uczniów,
systemów ewidencji ludności;



• podnieść rzetelność posiadanych informacji;
• usprawnić kontakt ze szkołami i rodzicami dzieci
i młodzieŜy dzięki witrynie internetowej oraz
mechanizmowi korespondencji seryjnej;
• uzyskać informacje o migracji uczniów pomiędzy
szkołami, a takŜe śledzić lokalne zjawiska
demograficzne;
• poszerzyć kontrolę spełniania obowiązku nauki
na kontrolę obowiązku szkolnego, a takŜe kontrolę
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.





Narzędzie jest alternatywnym sposobem 
raportowania, jaki został wypracowany przez naszą
firmę. Narzędzie pozwala na analizę danych w 
przeglądarce, uniezaleŜnia więc uŜytkownika od 
miejsca i jednego komputera. UŜycie mechanizmów 
tabel przestawnych czyni z niego narzędzie bardzo 
elastyczne i skuteczne.





Panel informacji kluczowych jest pomysłem na
Dostarczanie raportów on-line w przeglądarce
w oparciu o zgromadzone w bazie dane. Oznacza to,
Ŝe zawsze są one aktualne na tyle, na ile aktualna jest
baza danych. Wyselekcjonowane raporty prezentują
dane kluczowe, niezbędne do zarządzania oświatą.
Zachowują one interaktywność, umoŜliwiającą
wieloaspektowe prezentowanie informacji.





Serwis internetowy Prawo Optivum to idealne
narzędzie dla pracowników oświaty, którzy podejmują
decyzje na podstawie przepisów prawnych.
Dzięki serwisowi Prawo Optivum dost ęp do informacji
jest szybki i prosty, a wszystkie zmiany w aktach
prawnych moŜna obserwować na bieŜąco – serwis
reaguje natychmiast na kaŜdą zmianę w prawie.



Platforma jest kolejnym rozwiązaniem, 
które udostępniamy Państwu, 
uwzględniając  w jego projektowaniu 
bardzo istotny fakt, Ŝe w społeczeństwie 
informacyjnym to właśnie informacja i 
umiejętne nią zarządzanie, leŜą na szali 
sukcesu lub poraŜki.



W celu zbudowania dedykowanego narzędzia 
dla oświaty potrzebna jest znajomość oświaty 
oraz wiedza na temat sposobów gromadzenia i 
przetwarzania danych. 

W celu odniesienia sukcesu w zarządzaniu 
oświatą potrzebna jest znajomość oświaty oraz 
przekonanie, Ŝe sprawne zarządzanie 
informacją, jest warunkiem koniecznym tego 
sukcesu.
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