
Administrační a publikační systém pro správu,
uveřejňování a agendu docházkových kurzů. 

eduAdmin



Administrační systém docházkových kurzů.

Vstupte do redakčního systému
a usnadněte si práci se správou 
Vašich docházkových kurzů.



Profesionální řešení pro Vaší školu.

Co vše systém umožňuje a v čem 
Vám může být prospěšný?

Jednoduché vypisování a přehledy kurzů

Publikování nabízených kurzů na internetu

Sledování obsazenosti  

On-line systém pro příjem objednávek z internetu

Správa klientů (studentů, lektorů)

Přehledy vytíženosti učeben

Ekonomické přehledy

Možnost napojení na banku

Knihovna, zápůjčky 

Integrované jazykové testy

Sledování výsledků reklamních kampaní, ekonomický přehled

Rekapitulace na závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Administrační systém docházkových kurzů.

1. Jednoduché vypisování a přehledy kurzů

Rychlý přehled stavu obsazenosti kurzů s přehledem přihlášených 
a uhrazených objednávek – okamžitě víte, kolik je přihlášených osob, 
zda je kurz dostatečně naplněn a může být otevřen nebo je potřeba 
vypsat pro velký zájem uchazečů další.

1.
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Přehled aktivních skupin kurzů 
s indikací, které skupiny jsou 
uveřejněny na internetu.

Přehledný výpis kurzů ve skupině – vidíte 
termíny, učebny a lektory. Zároveň  můžete 
nastavit, zda se má některá skupina zobra-
zovat na internetu nebo být skryta.

Stránka nastavení kurzu – můžete stano-
vit datum pořádání, čas a dny výuky, lek-
tory, učebny, minimální a maximální počet 
studentů ve skupině a další důležité 
informace.

1.
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2. Publikování nabízených kurzů na internetu

Zde vidíte jeden z mnoha 
způsobů zobrazení  vypsa-
ných kurzů pro veřejnost.

Výpis může mít libovolnou 
grafickou podobu a uspo-
řádání. Může se tak ele-
gantně začlenit do Vašich 
současných www stránek 
přesně podle Vašich potřeb 
a požadavků a respektovat 
tak Váš design.

Systém sám upozorňuje  na 
poslední volná místa nebo 
na naplněné kurzy a nedovolí 
další zápis.

Veškeré informace jsou plně 
nastavitelné z redakčního 
systému.

2.
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3. Sledování obsazenosti

3.

Obsazenost jednotlivých kurzů je možné sledovat jak v hlavním přehle-
du kurzů, tak samozřejmě v detailu obsazenosti kurzu.

Grafické zobrazení obsazenosti. 
Zelené zobrazení indikuje, kdy už je kurz 
relevantní a je možné jeho otevření. Červe-
ně označené kurzy nemají ještě potřebný minimální počet 

Detail obsazenosti kurzu s přehledem osob. Zde je možné 
sledovat, kdy a jakým způsobem se osoba do kurzu zapsala. 
Zda má kurz již zaplacený. Každé osobě je možné vytisk-

nout přihlášku, vstupní 
kartu s  čárovým kódem 
(pokud využíváte) atd. 
V přehledu vidíte 
základní informace 
kurzu, způsob zápisu 
osoby a ekonomický 
přehled kurzu.
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4.

4. On-line systém pro příjem objednávek z internetu

Každá nová objednávka je okamžitě zobrazena na hlavní stránce 
redakčního systému, kde je tak připravena k rychlému zpracování 
referentem. 

Současně s objednávkou získáváte cenné 
osobní informace přihlášené osoby. Můžete tak 
snadno spravovat její údaje a zapisovat si další 
informace získané při komunikaci s touto oso-
bou.
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5. Správa klientů (studentů, lektorů)

5.

Stejně snadno jako můžete spravovat informace o studentech, je možné spravovat informa-
ce o lektorech. V systému tak snadno shromažďuje kontaktní informace, informace o tom, 
jak se s lektorem spolupracovalo atp.
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6. Přehledy vytíženosti učeben

6.

Pokud Vaše škola disponuje více učebnami, urči-
tě se budete potýkat s problém, jak vytížit opti-
málně učebny tak, aby všechny kurzy byly vypsány 
bez nebezpečí, že se v některé učebně setkají.
Z tohoto důvodu je v systému vizuální přehled 
s ukazateli vytížení učeben a s parametry pro 
jejich nastavení. Přehled umožňuje aktuálně sle-
dovat a vyhledávat učebny, které nejsou v daných 
chvílích vytíženy kdy a kde momentálně jsou či budou volná místa.
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7. Ekonomické přehledy

7.

Pro váš rychlý přehled jsou dostupné souhrnné výpisy přijatých 
finančních prostředků za pořádané kurzy.  Hned tedy vidíte, jak na 
tom jste.

V detailu každého kurzu můžete 
také vidět jeho finanční rekapitulaci. 
Hned vidíte, kolik peněz od kolika 
studentů bylo vybráno a kolik ještě 
na vybrání čeká.



Administrační systém docházkových kurzů.

8. Možnost napojení na banku

8.

Systém dokáže vystavovat příkazy k úhradě a on-line zpracovávat, 
párovat došlé platby. Nemusíte tak chodit do banky a požadovat po 
klientech útržky jako doklad o zaplacení. 
Systém Vás sám upozorní na došlé platby, které není možné automaticky 
spárovat s objednávkami a těm pak můžete věnovat pozornost.
Platby je možné samozřejmě vkládat do systému ručně. Vždy pak proběhne pokus o automa-
tické spárování na základě VS, nebo je možné platbu spárovat s jinou objednávkou ručně.

Automatická funkce je dostupná jen u 
některých bank podporujících eBanking. 
Implementace je u každé banky odlišná. 

Někdy se může stát, že 
student  nesprávně vyplní 
variabilní symbol platby. 
Prote máte k dispozici roz-
hraní pro ruční dohledání 
plateb podle různých kri-
terií.



Profesionální řešení pro Vaší školu.

9. Knihovna, zápůjčky 

9.

Knihovna Vám umožňuje jednoduchou správu 
a evidenci zapůjčovaných učebnic. Pro ještě větší 
usnadnění můžete použít čtečku čárových kódů, 
která urychlí výdej a vracení učebnic a učebních 
pomůcek.

U každé evidované osoby můžete kdyko-
liv vytisknout přehled všech zápůjček.

Do své knihovny si zařadíte 
všechny zakoupené učebni-
ce, kazety, CD a další učební 
pomůcky. Tyto materiály opatříte 
jedinečnými kódy, které Vám 
systém umožní vytisknout. Informace o zapůjčených pomůckách je kdyko-

liv dostupná.
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10. Integrované jazykové testy

10.

Aby si student mohl otestovat své 
znalosti, jsou v databázi připravené 
některé základní  jazykové testy. 
V systému je možné vytvořit libo-
volné množství dalších jazykových 
testů. Výsledkem testu je doporu-
čení jazykové úrovně.

Grafické rozhraní je možné libovolně 
přizpůsobit Vašim potřebám a designu 
Vašich stránek.

Součástí instalace jsou následu-
jící základní rozřazovací testy:

Angličina - intenzivní kurz
Angličtina - semestrální kurz
Francouština
Němčina
Španělština
Čeština pro cizince

•
•
•
•
•
•
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11.

11. Sledování výsledků reklamních kampaní, ekonomický přehled

Protože i inzerce je pro jazykovou školu důležitá, je zde zabudován systém pro měření 
a počítání ceny přístupů z různých inter-
netových kampaní a systém pro zazname-
návání kontaktů. Máte tak okamžitý pře-
hled o úspěchu ve vztahu k vynaloženým 
prostředkům a na jeho základě se můžete 
rozhodovat pro další kampaně.

V nastavení kampaně vybíráte, od kdy do kdy 
kampaň probíhá a  jaká je její cena. Ihned tak 
vidíte aktuální cenu za proklik a den.

Vaši referenti mohou snadno zaznamenávat jed-
notlivé kontakty a tak můžete sledovat např. reak-
ce na konkrétní reklamní akce, období zvýšeného 
nárůstu zájmu o JŠ atp. Současně se zaznamená-
vají kontakty z internetu.

V druhém kroku refe-
rent vybírá konkrétní 
zdroj který zákazník 
označil jako prvotní 
kontakt.
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12.

12. Rekapitulace na závěr

Množství zpracovaných objednávek a odbavených studentů  jedním referentem se po nasa-
zení systému okamžitě zdvojnásobí.  To přínáší okamžitou úsporu v nákladech na pracovní 
místo.  

JEDNOZNAČNÁ FINANČNÍ ÚSPORA A OPTIMALIZACE PROCESU  
ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A VÝPISU NABÍDKY KURZŮ
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Máte-li další dotazy ohledně „Admi-
nistračního a publikačního systému 
pro správu, uveřejňování a agendu 
docházkových kurzů“, kontaktujte 
naše  obchodní oddělení na tel.:  

225 000 777
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