Software și consultanță
pentru perfomanță în învățământ
Ce este EDUS.ro și ce beneficii îți aduce?

EDUS.ro este o soluție software de management educațional care îți
oferă consultanță online și descărcarea rapidă a tuturor documentelor
necesare în cadrul unui control.

EDUS.ro facilitează trecerea la un tip de management
modern.

Funcțional, platforma integrează trei structuri principale: dezvoltarea și
actualizarea procedurilor specifice activităților relevante din instituție S.C.I.M., a procedurilor de evaluare și asigurare a calității - C.E.A.C. și o
aplicație modernă de notare a elevilor – Catalogul Online.
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EDUS.ro creează un spațiu comun pentru utilizatori

Platforma oferă acces ușor și rapid la toate documentele interne.
Prin utilizarea catalogului online, EDUS.ro facilitează comunicarea dintre
școală - profesor/învățător - părinte și elev și transparentizează tot procesul
educativ.

S.C.I.M. - Sistemul de Control Intern Managerial
O.S.G.G 400/2015 impune implementarea a 16 standarde la nivelul tuturor
instituțiilor publice, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau specificul
acestora.
Platforma EDUS.ro asigură dezvoltarea rapidă a procedurilor de sistem și
operaționale, actualizarea acestora conform modificărilor legislative sau
instituționale, toate în funcție de propriile documente interne - organigrama, statul
de personal, ROFUIP și ROI.
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C.E.A.C – Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității
Comisia evaluează calitatea programelor de studiu, calitatea predării și cercetării
prin analiza activității didactice și nu în ultimul rând calitatea managementului.
Platforma EDUS.ro asigură elaborarea procedurilor distincte de evaluare și
asigurare a calității în instituțiile de învățământ.

EDUS.ro organizează toate
procedurile și oferă acces rapid
utilizatorilor la oricare dintre ele.

Cu EDUS.ro ai documentația
A.R.A.C.I.P. la un click distanță.

Catalog online
Prin intermediul EDUS.ro ai acces și la o aplicație creată și adaptată special
pentru sistemul de învățământ din România. Principalele două scopuri ale
catalogului electronic sunt scăderea ratei de abandon școlar și reducerea
sarcinilor cadrelor școlare și ale personalului administrativ.

Catalogul online din platforma EDUS îți oferă acces la:
Catalog școlar și foi matricole în format electronic și clasic;
Orar al claselor, elevilor și cadrelor didactice;
Sistem de mesagerie școală - cadre didactice - familie;
Disponibilitate online 24/24, cu datele de logare specifice.

EDUS.ro înseamnă confortul de a ști că orice
problemă ai întâmpina, există o soluție ușor accesibilă
și un consultant dedicat 100% nevoii tale.
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Cine suntem?

De peste 7 ani, Harrison Consulting oferă servicii de consultanță
specializată pentru instituțiile publice din România. În tot acest timp am
învățat care sunt nevoilor acestora. EDUS.ro este singura soluție
completă de servicii pentru educație, modernă și pliată pe nevoile curente
ale sistemului de învățământ din România.
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