Ο Πυρήνας της Εκπαίδευσης

Καλώς ήλθατε.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, καλώς ήλθατε.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σας παρουσιάζω την πρωτοποριακή
πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτηρίων, i-Nucleus®.
Το i-Nucleus® απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα σαν το δικό σας,
που έχουν τον μαθητή στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους και
δείχνουν μεράκι και ενδιαφέρον για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο
υπάρχει.
Τα εκπαιδευτήρια αυτά διαπιστώνουν τη σημασία, τη βαρύτητα αλλά και την αναγκαιότητα
ενός τέτοιου λογισμικού, καθώς επιταχύνει την ανάπτυξη αλλά και την εξέλιξή τους.
Ύστερα από την επιτυχία του σε σχολεία του εξωτερικού, το πρόγραμμα i-Nucleus®
έρχεται να φέρει στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης ένα καινούργιο, φρέσκο και έξυπνο
εργαλείο για τη διαχείριση εκπαιδευτηρίων.
Το φυλλάδιο αυτό λοιπόν, έχει ως στόχο την παρουσίαση των πιο ιδιαίτερων λειτουργιών
του i-Nucleus®. Τα χαρακτηριστικά του είναι πρωτοπόρα και με γνώμονα τις δικές σας
ανάγκες αλλά και των μαθητών σας, καταφέραμε να τα συγκεντρώσουμε και να σας τα
παρουσιάσουμε.
Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα ή αν έρχεστε για πρώτη φορά
σε επαφή, είμαι σίγουρος ότι το i-Nucleus® θα κερδίσει γρήγορα την αγάπη και την
εμπιστοσύνη σας.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, ιδέα ή πρόταση και μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά.
Δρ. Ευστάθιος (Στάθης) Στεφανίδης
Ιδρυτής & Γενικός Διευθυντής

Η διαφορά μας.

Δυνατότητα διεξαγωγής
διαδικτυακών μαθημάτων.

Αναλυτικά γραφήματα
επίδοσης της εταιρείας
και των μαθητών.

Δημιουργία
ερωτηματολογίων.

Ηλεκτρονική διαχείριση
λογιστικών βιβλίων (myData).

Διαχείριση πολλαπλών
παραρτημάτων.

Μηνιαία εκπαίδευση διδακτικού
& διοικητικού προσωπικού.

Εναρμόνιση με τον
κανονισμό GDPR.

Επίπεδα προσβασιμότητας
ανά ρόλο χρήστη.

Τεχνική υποστήριξη
μέσα σε 24 ώρες.

Όταν η απόδοση μετράει.

Διαχείριση ημερολογίου &
αυτόματη δημιουργία ωρολόγιου
προγράμματος.

Διαχείριση μαθητών.

Εφαρμογή για
iOS και Android.

Πρόσβαση από παντού.

Εργαλεία επικοινωνίας
γονέων και μαθητών.

Παρακολούθηση των
πωλήσεων.

Διαχείριση οικονομικών.

Διαχείριση καθηγητών.

Δημιουργία
συμβολαίων.

Καταγραφή βιβλίου ύλης
και παρουσίας μαθητή.
Σχεδιασμός και οργάνωση πλάνων
μαθημάτων.
Αποθήκευση, διαχείριση και διανομή διδακτικού
υλικού.

Βαρύτητα σε καθεμία διδασκαλία.
Στατιστική επεξεργασία επίδοσης σε τεστ και
διαγωνίσματα.
Δημιουργία & αποστολή
ελέγχων επίδοσης με
συγκριτικά αποτελέσματα.

Τεχνική Υποστήριξη: support@i-nucleus.com
Τηλ. Επικοινωνίας: +44 20 3287 3131 (Διεθνώς)
WhatsApp/Viber: +30 697 1658 264
Εmail: email@i-nucleus.com
Ιστοσελίδα: www.i-nucleus.com
Βρείτε μας στα παρακάτω δίκτυα:
@iNucleusSoftware
@iNucleus_edu
@inucleus_edu

